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 نيش مبو رريسسسسحرلا .رجرلا هللا ١
 ظ ههرخافمسرارلا لك ١و ءضنرش نه ظفحو هد لع هللا )0 ل نسا ع 7 ١ بر مح ريغن_لاق
 نيضنلا اقم ن ار هلل رجلا ءةزحالا ءاينرلا كبح نيب ل ومنو
 نمر اجلا « ني ريئتسملا انج نيضف الا هنيدلا 'ئماقال
 نا دمهيشاو ه٠ نيلاملا بر نم هريعو ضرلاثلا ليممش ناب
 فل ارصن !دزولا حاول ١ ل كب رش ال هدحو هلل الإ هلاال
 نا رصيئسا و ءنيقي نع ءروداص د اههتسدلوب م و دلي م

 هل ًاىلعو هنيدلا موبررظمل ادع افشلاب بوصل يسم ا ثوعبم ا ليِلْخَو ريغصو لوسر و *بعار و انييذد اديس
 / ةؤيبرشلا ى.كي ولا برجر لل وضيف كمبو ٠ نيبال أ ربا ىلا مير هاد هير دو مجا وزاد |ىصاو
 ا ار لبطل
 فرب ؟نزواوصوءارلا دي دش و اه رمد لا ع مهب م درجا نيابي رهشلا ”واهتصلا دواد ني هللا ربع ىف ار داتسالا
 ظ اينول الع ف هرم عوسحا نثاتعن اى ا. قوصل !رييَعل ٠١ انعم
 انباهص 'ضعب ئل اس نلاا رج ر ادعم وصوم .اوءفيرص
 لكشاام وير اهيلتم مترو ءاهظافلا لكي ار لع وضا نا
 ظ تاوا|هس اري اونعلا مك ذ ىلا ام اض اهينم لفق ١ام هيد اهنم
 | دنلا طعوع رس يق اهتعضو قلا "تار ادعاؤملاو
 انماما مام نيتفكر تيلص نا دم اُ دادإ ب ذهتس او
 تيلعال كل الل ىررص / قش ا الف ءرنع هلل | ىضر ىضاشلا
 شو تكرس ت رقت ١ تا صمخل ا ف عوترتذ دق ملا | نم

 َس



 فد رترفل لورسلا #ياغ ب لصحكوءنيدل اطلا نيعا برن

 اننيعل وا مءباونلا هرجالا لبرجك ل ذب ايجار نيط/وتم اوا

 يجو ون هتييسو باذع ئبسيمد نجلا ل ىحد ىلع
 نم ميلا هللا لاسا اناو ه”ريه رجالا ظانلا لح
 تاليها 1 اوبك يلع بصي ناو همهجول اصئاخ لوك نا

 رد د ناو ءلومامزعاو لو يرسم مركا تاف

 مم 1و0 قط اطل نثك تشب دقق

 هللاودا نيزلاومم نييلعرلعا ئةنجلاءد) صضئل ات هللا لعج

 ل ء نيملاصلاو مارمعل او نيظيرصلاو نيينبلا 0
 قات نامت بفيلل ان بتيبما انيبحو ابر لا وب واذب كد
 رباولاب انك تا: هديل نيرا هللا مسا

 سم 5١ 0 نما كال دل لباد
 طاف ا ءزجاوهم ا حل ديبالا مو

 ا مر ايا ياضاسسلللا ١ىلغ« راق واكل
20010 َّ 0 0 
 نك ىلا لعل ده بلط ىف ةريصب اخ وليل ديان :دومو مس اغو هرح فرعي ناديإل عالا محولاذع ٠

 انآ عا ارحاوا لاوح اف وب لوصاب هد رصي

 ع يزف تعجيل عل ا ءانب
 زازيطالاو لو ميلع هدا لصدللا لور مواكو ىلاعت هللا مالك منعت . |ىسسالا تياغو مه انبلاو ب ارعالا تاكرشل
 م اطبخ نم ملكت باروص ف روم سرر اف و ناسلل! قاطحلا نم

 نياك يلق اد -لوسبل ارب ارب نمل اازص ى نيفمصملا صعبنا
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 مطاصرعبت و دوصغملا مال كلام نياك م ذلك ان مرن دو ملك ضعف 3 ( اسم

 غانا ىف ىعم نانمم ل (رلكلا شب اب اذه لصالاو م لكلا ا لود
 ريادي حاق ناك اظفل داخاام لك ءنله انمت اطصالا ف ئعمو
 اماحالطص !ه انعمو لاحلان اس)و نمرلاو ءثاو هر انتدال اك ظفل

 ظفللا هع اقف اهتملو الا ريملابادب دوق عدرا منح ءرتجا ٠
 ضاع محلا تملا وهو وللا ئعمب ولكل اك ظولملا يا

 اوهحوصلاو ايلااحرحاو ض) الا اهلوا ىلا بش اوهيلا ف ووح

  ةباثكلاو هر اشنالا نك رب نزلحاو ىو مو بو اك ند اطئضتم
 نيك غبك د امو و بكرذاق :ارسلا د بصئلاد رّمملاد

 رعد دورسملا ذارعالاو ديرك تاو زوللا نغ بزر محا و ارعاصو
 قيمؤع لارلا ىازيزملا تلاَنلاديمل اداهؤحاولا نانث اذحاو
 ىشل ا رظتنم مما ا ىصيال ثيح كد لع لكلا توكل نسج
 ة ديافلا رولان يكرطارك > ىلازسبح يانعال ل يق نافزحأ
 رحل اركذب قتكيال ناب حجيج ا ابكرمالا نوإنال ةروكذملا
 هاذ نيوتيمان ةعرممل !هزهرك د اغا نينصخلااًضياف مزاوللاب
 قط انلا ناوي اف كويشتلاو كابزسبك جاد هللا ديك ىئاضالا بكرطاك ديذمل ار يع نع ز حا مزاوللاب اهيف ىقتكي
 ! /زيقلاو بز, ماق ناؤح هريط] نيو وتملا ىدانسالاد
 ملدكتمللا دصربي ناوهورصتل | اا وضول اير لوفد هرك دام

 انع باوملاو بكرملا ف لاول ميه ايو ماما ةدلخا
 ىلع ىرج نمو لمع لا لن نهو عرانلا مدلك نع مب نب يحاو
 كل ١ ثلكمو نوطل ا ضع” |(! يهد رصد ال أم باسل

 سلال انعم لهجتالامنيدورلا انه ىف لخ د سس لا
0 
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 ,يسالذ لمثل اب ريؤيملا دينملاب هنري نا الا انك ضرالا وانقر
 زن لعق رصيد عركدل / د ويملا ه زج ميم جا املاثم املك
 ء ارلادئاكلا ونارلا وايلاو ىازلا لع لمَشم قص دال ظفل
 دال بكرم مد اواوهزحا لا اذ ات ابا فورح ضعت جو ميملاوايلاو
 ريغم ماريلع ىدصيو عك ش اذا وديز لوكا نيئيلك بك
 لي زر مركل هين اك ماسلا نول ماسلا دبع ن كتم ةدياغدافا ذهل
 بطاحلا ةدائا اضزمللاا ذهم رصف رلكمللا ناكل دوصقنم ْما ل رصنو
 كو ىلا (لبحا اميه ٍبكميا/ جا نه ل دبل بكرم لكن اكاد
 هيلا: .بلاقف ازاج ماسقرل اباهيعاربعم مدلكلا ءازج ١
 ةض دلذ (يصومال اهرب نبك ذ ههيج نم (زلكلا ءازجا ىا
 اما اهل هدب ارال رخو لمتد مسا ءيلطعلا مشل اور متسالاب
 اعئاورج لن برعلا م الكا وصبست نضل ااذح ءاذع نالف نقسسالا
 اىسالا نيب لب :ثولثل | نمدحاو تسيل داكن ا ارغل القت نكت
 قمم ]لعل رن نااها يللا نالف ةيلقعلا بشل !اماد لاضالا“
 منعم الار ابن ؤشد ناامأ لوالاو فرحا ف ائلاالوا اهيسغلو

 ف رح ا لح لغملاو نعيد برت ألم ميس ل عركذلا فاعلا
 دلل | يسن وميك اصمدعل فوح از حاو ممعال ب بحي نال
 ةرائنالا ترم امك ن زج ىلا لكذ ا ممتعت نم م اسق ل !ةزحلا
 هلك قت ىدلك لسعد لخاسا ب ضكسلامأستناك بلا
 نارمخلا م اسنقن اك من ايي زج لا ىلكل | مهسسق نم غدات كل طففا
 (ومصملا ميار لالا و ىسرضو ناشاملا
 «اضاةثوللملا ماقيرم لاو لوالا فولجيمم اص ١ نملك ىلغ

 مصتولكلا ٠



 هل

 اسألك ىلا مسشند زمنلا اكد ا زو كمرهو سكر يظمو انا وخر
 و بدال رس 0 0
 .هئزىازك ملك اوحا تداكا ذا ريهرل | فرورح نع اريحا ىجعمل
 ءاماوهف كل نكن لكل ١ذ ا رهتلا نرحنال اقلطمال ل! دد هن ابو
 تامالعل اهل ونث امن لع ليلولا و جل مسا هلثممحت نامل

 لم قابلا اكو كريج نرجوا هذهواوج تتنوع مسالا
 امضالاو امسال | نيب كرةدشسم ئوح ماس | الثى لا اضيا مهلك
 ىك لعل اب سيخ فرحو ف :ونك مسا اب صنم ضوجو لصون
 ظ 1 رس ا اب 27

 فاي مسقتلاق مرئَتِإ اى ١ مدلل اقف مسال اباهنم
 لم يب 101 نفحلاب وشل نزع
 مم | افرحل ماعلا كد ذ ناكداوس ..ريلقل ازحا ف ضخما
 مس ان هظفملف ميحرلا نزلا هللا مسن ىف كدا عّمجاو [فاضم

 نمابلا اهضفد اخر اهرزح١ ة بضخ اب أون يما ثفرعوس ١
 ارح ”نمنفحلاب هتيعسا تفرع مسا انكر بلدا دال
 لالحت ناتمد مجرد ١ نيرلاو ماوه ىؤلا فاضا' اهضف اخو
 أمري تئرخ ناسا صو اهصْفخى اهل ناعب انتتعركلا
 .ماولملا صدْح ىذلا ئاضحلا اصف اضرد |ىحرحا ْةضنقملاب
 فرم دل وال! نييوامزيب فق اولا بيِعبنلا ليو نعرأللا
 عشت هلاصا .نكآس نويوعو هزحا نمنيونتلاباضيا
 نيونلا نول ا ديقب نر ديكو مربعل اطخال انقل زحالا
 فصلا نم موك ىرإ ا وهو ىلئلملل نشفض نم وإلا
 اهتوشل ضنا املا ريمي تجوحوالصو اجل ايل اؤوطتم

 نوح
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 اذا نيونتلا »ام اضمد يدلل لاصالاب توكل اريقو اطنخ
 ار !روطحوكن يكل امل كك وح
 درسلت اوك نونلااضنا 14 اريقدو
 2 اًصياامنل ١ تبتتو ٌرحالا
 ةيوتشلا حاولا ديسسس افلا ا ايلا ارمي سرقت اع
 ممم اونكلوالا حاولا ةعدرأ مسإل اب دصاخلا

 12 دل مس لا ”رحل اامسال ابل اقل
 ىلعو آمر فدمابر عم :دولت مهلا جيزاع لالدلا دئاخو
 انياب رمل يشب حلا .يسولا بايو مك
 3 ا دع ىف لعملا ميشبالو
 ةلاو د وللا تي ول اوه

 2 1 ملالولل تأ ا
2 1 

 3 0 0 ١ باب ىاس ايف ومي
 ن١ تيونتل الب ميوبنس ل ونت ارم اهل موتنا لكلا
 ش و خم !رسلد ميا ل ىئعتو ممس] |نيعم اضُك تدرا
 اك نم سملط و1 تيونم لبا ارسكو بساحل انقل
 هي وبيس ناك تح ى ا تدرا نافنيعم تيدح نم ة ابر
 هيون تلال حملا امن ناه تيد ىا - دزتس ادا
 نول انو نيل حام نالسمز مل قحاللاوصو لاقل
 واولاب صاع نلسوكو نؤرل اهلب اقم دولعتبرملا
 مو ىنورلا تيدونت مب ارلا ىلا توما دابا وا نؤنلاو
 ءابلا ميك ضو لتعملا عوججلا نمر او ساوعومل قحاللا
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 2 خال قحاللاو لِعيؤلواليل) خل فذحلاوهداطامتشعا هنوزملا
 2 ةدافاضتولا 9 0 دورا رش 0

 قحاللاوهو درممنع نضل فما ف ءاشه نبارك ذ واهيلا
 سونئامردوتت نادرو مذانضالا نغامطق ١١١ ضعجو لكذ

 ذئم وبوع نياك ن اناهمرس ضتّشدو ف اضالا به ذي ني
 دردلذ اظفل بل اؤاضملا بنرعا ضمك ىلا ”ةفاضالا ن ٌتبيجا كلذك
 "هذ انمال مز المع اضياد اجلال لاذ اضتال اهزدال ذود ولكن هذا
 (ضمبو لككلزكالو فوز لا نضضصوخ ند ا زغتنوا حاف كلما
 ظ ول اومالا هذهد
 مايعجو أميركذب لي طخل الذ ططتلا /شاف اهتنركو ته عدرالا
 ٠ ”ايوحامرجنماهيستفتناف ءاهدالياعرتع موش ماس« لاقن
 ءازصامو لاطدروضا كحاوا عر هدر طحاو لباقرضوعوركح 2

 حو 6و اباهيصاصتخا مدعل :قيقحال اناجب ادبونت اهتيمستو
 ' اهتتالكوةلوصولاريعامما ضريح (الل ام نيل ل لوخحباضيا

 | ١ مع رودقو ملا عداه دب مالداكو سولاو لجرلاك ملوا نم
 ١ و فسما  ماريص عربما نيرسيل لات نا مهبل هللا لص
 ' وكلا لااما هرم ؤرخا هادرءز غم اى مايصلاربلا نعرسل

 لنك بصاخ قة دزرطل ل اوم ؟راضللا عملا علخدت دقن ٠
 ذو ىارل اكذالو !رصالاالو تمول نصونلا حاب كداام هدذعىب
 لاك ارنع ارتخا د ىوبرحل ادع ارارطنم أ عداضل رعاه و خدو
 دنرقن ساهيفئسال لا اما ورلد ١ "شى اصزمك ميج تنسو
 ِْم امم هاكك تلعن لع عع لمض ل ا وكض املا لعمل ىلع
 اىمنالا نماريتكذ الإمسال هيجلع خرا لا نأ وعم هفبيسبنلا

١ 

2 
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 نيل ام هداف ملعال اغكآد تامرجلا تارصم اكل ملخرتال
 ناهو ميلادانسال اك امنع ثيرحلابا ضيا فرعيو ميلخلا بود
 كنااميف ديف عراقدي لو دير ءاقكةدئافلا بةتامويلا مضت
 ةليراع وضدإ جو بوم م دلعلا هذهو ءايولاب مع تشدح

 زب مر تيوشلا لولا لبقيالام ميس لعل دتسي اهيالوسالا
 -انماتل اريخا نو م ىهم برنحل اباتلا نغتشوح كنال اتببرم
 ديزوكطنعللا درماككونمملا نيددانسالا 3 قزوال عانرصك
 لعل اىل ارسال دارج رح نو ضامن فم بزطو قدلث
 نيفخا فورخ لوضرباضيا فرعددأمتيماتاموكف الا فرح ناد
 داع نغزن صل اركد ام لص اح ديبثت قايسامك موا
 د ناتنث اد تيونّسلاو ضفخلا صد هرخ١قن انتا تراوسالا
 ناوعتوبطللر شربل يككو ضئفحلافررتتو (للاو نيز ال اهو
 ضئفملانورج عملك ال وطل اش اثكاذلاوالوا لوالا بَقِد
 ماكرذ ايضعبج ناب داعب ولن ديملاداولابكمولماا ضطعو

 اجر دقو نيونشلا عندا (الاو نيلإلا جيزمنتلاك هل نق اضع
 ضفاف ورح نم ل جرحزذ ح لمتسا ع نيورتلا هم (كناو )لاك
 ءادتإ اهيباعم نو ملاررملد نعضضخملا قدرحكا ىدااقف
 | ريعو ود وا موتك ن امزل او مارتجاهسمملا يوك نال ى يافا
 |هيلع نه لوحرلاع ناجل لواو يسملاذ نابل ند اوك

 ف نومي م« ىهم ءنولكالا تربو امين ال اهيناعم نو ىلا
 (( يف سودا نح تيمر نك ةنوا جلا اهينراعم نو (نخواهيلعرجلا
 نملك وك اسحولعتسال ا اهينناعم نو( لحد ميلع نع وحدا
 ضعبو ناذذ ضمد لع مطعج انلضصج وك يعم ١ ناذ' هيلع
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 ةيولاو ةيناكملا ةينرطلااهنداعم نو فو امهيل جلع ل وخدل ناعما
 :دلاثادورومم ايا هللا اوركذاو دحاش اق نوتكاع ناو وك
 - للطلااهناعم صوارلا مضدو َتَرَءام,رلحؤ لوحرل ناك ماياو
 ,ناوبإ هرلي مرل و ىذو بال سلودولدخدرالا«كوفك
 دولوف ملل اد ةالصلااميلعمداديسلاو ىسّويملادادآ
 ةنن اهتسإل | اهيناعم نمو ةرجوملا ءآبلاو يلع برل وجيل مسا
 كعابل ا لوحرل وفم قل اذ تريكو ك لمحل هل طع لخدتت ناب
 لوغيل موف رسال اك دن روك هيبشننل ا اهيناعم نمو فأكل او
 يكول كيل انلزن ووزع |لمنل اهيناعم نيو لن اور يلخ ناكل
 يلعن !لوحرل ماكس انذاد نين نال جالك |(سانلد نيبشل
 عيد |وعمب ءلمعملا نول ١ مآ ىاقلا قفي وصلا فووحو
 الاخ الخلاب لمجد داولا ةروميشم ثدلث جراب مشل الع
 ظ دللابوك م اظنالع لخدتو ةرجوملا ءابلاو زلااو هلل اموك
 ةللرالنغل صعود ق وم انثلااتلاو وب مشا هد اوك ءصخالعو
 هرماح لصالا ع ابلاذ نجرلاو معك برن اذا ىسواعج
 ,العالا لخرتال اهيالواولا اهيلئو رضا و يظل لع لشن هيما
 يول ١ عاق اهبل للا صاصتتف ال اتا ١اهيلثو طغف ملظملا
 لمفلاد لاق لعفل!تامزلح يرش مسالا تامولخ نم عرضا
 طعلخدت وو رملا ىادقب يهتت نعنع فرعي ءافل سب
 نيلض وو ماقذ دموع اضل العر (اة روك ماما
 اهزدال اسال ابيصتخ اهماق يسال دق فدي امهملعرت لوحدل
 ادئصدقم جرد ديزرجوك :فاضالل ٌممزوام ىو بسح وم

0 



1 

 كش الا ءابرو يلع ؤوو نيم لوخر) لعذ وفض وضد قوم عقيم امة عمداضملا لعن الخببو فوسو نيسل اد ريح عاددو
 دم مات جىاوقؤ طاطا طع لختو لعام ثيناتعملارلا ؛:نلآسلا
 >رث اهدافك يلا ةنكابل انايرحو تروشد ردح تماقل ؤفتف
 الا ناييجرح ناالا تُعو تدركض وحلا لعد هش هك الاخ
 طلعات تدناثالع ّملارل اب جرد ءانب كرب لههلا فد وعلا هلو

 اهتنال فلا لع تلخد ثيحت لك لعن وكل اب تكو تدر 3 ٍ
 نم ” مال خل عافلا تش ات اعإل اظغللا تساي زع تلد 21

 يت جاو لاقف رم ::ذرميلجؤ جرن للا ادلع
 نمرلو ةموشتلا منامدلن مك ال |ليلد مومزصينال امنا:
 ةعالا منام هلع نم ىا ات ١م د مه دال تمواعرتع

 لكل الْبَقَت حا ذآ مم العبل بم واول ١ كزتن اهرثع نمالو
 أ انل سيلْذا اذرحن ولت ن١ نيعت هروك نحا تداولا نم أيس
 نبا لاقاك هدد ذرظذو ارفتمالاميلع ل داى باوما تالذالا
 ضناها ّمالعبو اهلفلن م كيَصن مليا العن “للام
 نيبال ةيلكاب 001
 بِي اهل ضوخا ىو جرش اهتم هلعد (لكذ زج تتصملا
 باغالا دارا نجح ىأب أي لاقن رعالا وهو بيكوتلا
 متسوار نص 'هاغ لجرل ١ برعا برها لوقت نايبلا قلوه
 7 اا ]وحارب زهوح بارخالا لرد امالطصاو
 اخ اد ل لعتنإ ل عريشتب قاتم لها وعل افالتخال مإوقو
 زحاوالاكا اهيلع ؛ملخارلا 'لعاهيب اذ لهاوعلا دولتخاب
 ضم دال ولا غو ىوزمم بدودإلا نايل وفل الغ انهد
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 رخاى لئلا لماهلا بجنيف رّمموا اظفللا فره اظن اوم
 تود ب لصتت حل راضمءدوافرحلابشيل 2
 نالاحاردمتدا اظفل لووور وتلا نود عضايث مو تانالا
 انذلتايمو اظذللا قت وكي ةرآث ايازحاوارينعن نالريدفف نم
 لسع نول ةراثو ينال نولبوا ضرحدا :كرحت اب
 لاو بطلا ونت أم كلذ ناكونئابوعوري رماد ضل
 ًاىكواعقر لس وك ةيداول اكو اكد قفل دك فاو
 ينعحلا ثريدبام لماهلابدارطاو نوليشل قف تولا كونت
 بطين اذءا كا رظفل لماعلا كلذ ناك اوس بارعالل وح ا

 ىنضتفملا لوففلا لطي ن اذ تدار وكو ضرلل صتقللا لعافلا

 2 اوخا ناكأم]كك اؤحاءابدارطاوو كلاوارتيال اك يورمم
 2 لوثر ىرياؤلصا نان دي لادك ان امو ا يؤ لاركه قيفح
 تروتداومهريعو بيلعافلا نيرتمتقتاملاههيجيلماوعلا

 ' لكئابو تيارايبزكت رحات مآاديز تدارك دل
 . ةكزل ابارعجلا نال هعراضملا لائضالاو كيلا ايسالا أنه
 لاقمالا 0 وبلا مالريزهم اوه
 لاىمالاواسالا ق سيكرت ل ارعدومر) امثال ١ 12 فقولا نم

 لاضنالا ف عزم اهل! يضملا نمو اسال فاض ولام ضفنلا
 لمح الا ذا + علا وهركؤام_لا ل اقتنالا ناكاطو
 ايضا ناكل حال | عتّصح ك>> تولرالد اب ويعم _ءارعالا
 لضفلا جمالا ىلا هب تلا نر عالاى ١ مها امل وتد اهني
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 ظ ١

 افؤعس وم ظ دوخي تيسكنو عن ةفب را

 ورم موقبوا دئبالاب عى ديززن موقي دي وح
 -وصنمإدب زف نقي نلاذي رن ناوخ بصنلاو دولاب
 يحك صتخئ ند نطلب بوصنم موقفا
 عب م ديت هرب توزموخع ملا 3

 (ىاضمإعن منوي مىكلعذإ و ملت دحيم فزع

 لي يلا هاج لبو اج
 ماستزلا نثتركحنملا كزذ نما سدح نلبصفتلا
 ل دعمو ١ دي اك ناكارهاذظ عترلا ةونوتةلا
 شط هفماقلا اك لام سلا ماىئل ا" دنعتلل

 , ةردقم صبى فلاو نايو محاط ئضيلعاز
 "دهم اقلارنوتلا اه وهظنم عنض هاو
 ارعاظ بصنشا د لاتثتس الا اصر وه نم حنص
 1 ١جب زج ىئفلا تيارك !١مىفصو !ىبر تبارك

 ةدقم زقفكاو هاو ةرحاطو ىفب بوصلصا
 ضفخحاو ردعسلا اهروهش ئم عيصمامجرخإك

 " _ ةردوم ةرسكب قفلاو ةرحاظ ةرسكب رورجص ديم
 2دئم هك _صايااد رذعتلا ا روهطظرم عنص هزخاى
 0 ا«وايتاهذ مزجالو مب اا
 هلل د نص بوكا ىااذاعت لد ذافئلل اذخدن ال

 موي رخل ل تما وياها نا رمل ظ
 ة/دئم صب ىوفرمو تعدو ةرح الط :ىعب وفرس
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 كلب بسس مي نيتشر دقمرا 4
 سوملاد هاذ ةر دهم 0 مز>اى ةرهاذن
 ةلجلا جان وغو اخذلا وعصن ناك اذا توكلاب
 :يتايداداجدا فدا هه وزع فرح خا ثتاكاذآ

 زفيات ني مد بي لوعتن يبيددتغد
 0 قايلاو نوكلاب جير بضض مري مو
 ىااجمب ترصقخالو توكلا نعوباش دلعلا قرح
 حصاخلاو“اىسألا ينع للا لخديال هزكو) لاعت كلا
 نويهستملا حرت 0 0 للا ”نصحنآ
 ا 0 تللاث صنت ع تم كرتشمسق
 0 متل تيرم بصنلاو

 2 ا / صد ضمان افا 2

 ةمعدلم نم دافتسص كلذ دد

 ١ك ااغف هلاو ديالا د عمرحي عامل 1
 اونيؤند ضغتلا اما ل! ىصخم يهب كمضم رنا
 مضت 7 ضخ هس ندم :-4!بلاونةرلإ[صخو مزحلا
 انو ننال ذاول ماب ” احاول فصيل 'نل) نم 1
 ترومو كت تيارو يد اجو فدذك'فلالا ت تتناك اذ
 ا دّفمَدَص ةئقر مالعو حتملا3 لوف اوت كن اذ يشد
 )نال نيوتلاو ىدالا احد ننكالا "قتال ةدزملا
 وكس اتحان انها دجت اهلا تاوابلا تكي قت
 رك ه صن ّرص هع يصن] وو قئالا تك 0 نيمتلاوئدانلا
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 رو يس رج دع ل وت
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 ةمالعجلاؤو نينككسلا ًمتلل ةفوزمملا فلل عّومدقم
 ايلاوازكا ل اقدم ةنودجملا فلالا عدم ةسكدج
 #8لوقت هذ١ذ ضاقب تررمو ضاتاجوخ ةندنوملا
 نينكاسلا اًهللةند نجلا ايلا يلع ةردقم ةض عفر +
 "واكو سقو كلذك فو نمل بلا دع ةردقمةسك!3 و
 افرح يعملا سلاحا ناكد ري فاوهبش مدلك ألا
 76 !باوؤاوداكءرهصلاهينيدذرحوا
 نلارخ ا ناكشبصجو هينرهاظ ياعاللاف ىظوول دك
 يقم بارغللاَم ضال |ؤاهلبقاصس سكان وا قشاك

 ول يعالج 7 ٠
 هيف اهنككو لري )فداه وكل لاقتتما عارس هين
 ا ا ل فل دل قلألاب دارك واهيل
 بصعلاو عذرلا نماك و ّيفلاو ىنذي لثم ىف اي بتكت
 ئفتام هلعو لوص ١ تامدهلع مزجلاو نضفل او
 مملا ني دقواهتنوعم يف! جات وي”لوص غلا نوبات
 زعم نايب باب لانقف بابب لاحرتصك لذ نيب يق
 ىو ةعنر )ل وص دل | تامل ولا باتل واسنا تامل
 ذّدفو ذيول ةرسكلا و ببصنللا ةئقفلاو عئرلل مهصنإ

 نزلات: مرلعلاه وص الا تاسدلهلا رح هزيوح دريل ةكرحلا
 فالأول كو ءضلا نمو د5 رات ا ون تبل 3

 اهو 0 ناب ويا نول 0
 ذذح صو ك١ ف ذخ نع بونت د هاو و ابلاو مههغلا“
 مضلل دون هلو ذ توعاذ ١نونلا فزح واود طبخ



 ظ ظ 3

 رت شو ةيلصاةم لع تام الو ةعدر اره تحسبا

 اتش اهن ركن واولاب ٍيتواهتلاص أل يفالا ٍقَدصلا | . ؟ةررصلا نتي هونلاو نلالا و داو و تضئ
00 
 ولاؤتلعلا ترعاه مضل نردلاب خد نيللاو
 0 نارا كاسة ع
 هيك عض اوم عيرالا تانمالعلا هذه نم ةرخاو
  عضاوم ةوبواو عنرلا ةمالع نوكيز عضل امو
 ,نيومو اكرم تاقاع, دزوملا سال لوألا حضمملا
 (اعيؤبح م سرولجرد دجاج ضاقلاو َىَّملاو ىب ز ماَمك
 فوطعم «نوبامو ماّعب برم ل عاني ند صامإحف
 ضلارواوإل َي عئرلا همالعو ماقيدعتىىن ل كراسمم
 ( هينوتشولاة/دقن يلصدضص اهل ابل[ ل12 هانا

 - قًاالاوؤاعرلا اهب تزل ما رحزل نال 'اوريكلا عج
 ْ | نال كت عمج هب ١ ذي ىو راؤول ات درس -
 ١ نر نم دولا هع و رابرداباما ص دريبقلاةفللا ف

 | "ويمن موؤملا ني صقنلاباماو يو لوسركالكتلا
 مىب اذه حو ضنا وفرع طلعوا تمل ء اذ تايوالزو كدادلارم طمالاو ضاماعب اب تاد . ثنا ئيتدي مانو فياب عج اصور سلا زلال لي كود١ عضوملا 3 ءىضداب عمت ! موهن الاجور

 كنك



 اا/

 ا نالاملا كت يؤمءوؤمهئالاشنؤم
 دونا با قلالع كم م هلسلاو ثيل اريل

 نصدحاو يمر ةزكي ون ندي «ىةزحاب هي هدي سن مقلي ارا عتاب عجداوخ ركم
 0 ىاضماإعف اكمال ءنه
 ء/ىقفمو برو 2 0 ا
 ء”دابوصما نافع رعب رست داعراضم نر قابل 0

 2 الان نال لا كلا ذونس
 ولا

 0 هئوخ داولاو مهو ع وسو أ ناشيك فلألا نو 20001 او ديكوتلاةونب هلاسلل
 ابدل دق وسن ولا 1 هينررع وانعم /عم لبانبم 2
 ” اى لغات اشار واولاو ةميضلاز عربا

 1 0 ل دشصدعدلا 35
 تاكنلاو تاكرخ يشم هلا أب بيج هرحاىلا اعثر ضلي ظ

  تالمولعلا يو نوكسلا كلا ويف امينا يصوتانبلا
 000 اثرا وعوةهلشولا تامزجاد تادلا يت
 اكلاو ةئرىملاد دح اك :ءائلا ىف د !ناواترتْفاَذ مرجلاو
 0 كاطاتخي انا تدم ماه عاصر تامالفلان[
 سلي صطا عض ال رايوت اعلا كا

 هدير اتي اصلاح أ ١ 5 رتل مدس 5 ل 20 هت ”وئياصو عرس عئرلا تامالع
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 صام هُناك تافصلا نم نو كاؤاكألانموديبزلا
 دبايشو للا هعتر مم عواد عوترم )عا دكسلاونوديزلاو ظ

 ةرايززمغنلا عطق عمد هلا ة مؤ لاذا يكد ةضلازع
 ئكيلااذه عملتو طرشو نوئلاواملاب ,١توملاوواولا
 يالا كايا نس قلل العال ديد تدل ةنسمأ م 1

 رولر تانصن انم الويل خاسالازم عش"
 لالا طئارمكو ماو تيان ملماهي عدلا
 لاو بتزوخ د كثناوملا انه عجاف كسل سوك نا
 08 2 مجرب الذل تاضياح وح ك كارلا طمص

 ظ 3 ف طش كا لوله فص ق2 الع 000
 ظ ا 'نكرتالع وكي اخ لايبع
 ْ ورسول لواط ع ه ق ربو يدانسالا بكر ا
 ا 772 ةئاق لوقت تأبين ةفصااصاد 7
 لوف لشن اخ اى ليضع ايا دياي واتلا طبقت

 2 ذه عهبذلم ينلضف١ ظ
 )تو ةتنأ امقت لاهل الرج او ناركس ور باس يعل
 را اسي ميل اذ كيلاعاوام هين ل شنت ىلع

 لوذل 0 مج تسيلو فورف 0 ظ

 1 5 0 0 لل 2 ا
 2 رووللا عجب دعجج 0 عمال 2و نبا عبرت ىنب ّ 37 0
 ا ار يناواديدخ اا جدهم ثوم

4 



 دو ا ل ظ

 2 ادر نا بصتلا لور ظ
 0 قاضأل | ناو
1 2 

4 

 كنواهن نرسم بوو لا قضيتي
 ةىدع يراجلا ابدا يرعب دسم - احلا

 فوك عج كالنار ىوضعرةسعيع

00000 2 

 2 رام ”احرلوبا الر و

 نع ا واولا هون, ةملعو ؤر صل عاف
 را وز ور ةسيل تاكل اد قالا قم |كلدكو
 وكت ناهس الإ خوحتياع ال طرتشي بيج
 نعتمد 0 رزاسنضم ةيحسصم و داؤص

 عملا 2 وحي تاك ىلا تبرعا ةئاضألا

 00 - 0 - تم كيلزعو



 ظ ف

 7 لوقتن ف 0 ب نار
 ظ ا ا 5

 اا ادع 20 .الاول ا 0 ا 0 0

 0 د لامن داجينلا ترن

 | :توكتن نورلاما) 1
 1 0 ا تادورعلا موراي
 1 ةارتبكبوط 0 ريدر

 1 تا ع ءارلاوع تس قو
 | ١ تويتر ةياهلاب تكرير
 ا وهو اجلا كولا: 20 اموذلاب
 ١ هي ستونإ ضرع ةيساتخا “بلا

 ا ١ را طوب مسا إل 5 هما

 للا ىعن ١ تسجل اهت ل كل ذب
 0 - ظ

 أ هاو ابل كم دياجتتم

"2 5 
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 رسكت##

 ا 1 0 1 5 0
 ١ ااا مكوثرم ©و ةتسروت نانحالا داما ةلداام مشا ْ

 هع لو د و ب مان نعاصو تا وخ ا لي ظ انلا نع املا مرخاىف ثونلا توب امج ةنالع
 0 تامالع يحض حفلا لاه تضملاتامالعزم غرمألو هلا نعفدإب عادل 2

 0-2 كحل ذلو لا عر :ينلا يلوألا اهلج جست

 | . و 7 ش :

 7 هيو تخااوز لاه دهام اعأومدتو هرستكأ ةكلاثلاوو ولأ
 تباهالذ رولا عاررمدق واملا هةىدارل 1١ تدولاف: تلا

 ظ اني هلا او ىو نولافدح مثلو:

 ْه ةقئلاب انما دبو رص عضاوم دامالهلا هذه لكل ٠
 0 بنل" ةمالع نوكتم ةفيلا امان لا قذر عا كاملا 9 ظ
  رعاوادتاروعدزلا ذا دوالا عماوس تالي :

 05 يسأل كاش او اءانولض تارهىتلاو 3
 ظ هدهيامدجحاو هب لوحدم )ديرو يلا )حفلا ٠

 8 فهدكاد تادعلاو او دوسلاو لاجرلا تم ص اوت ا 00 م

 ا 0 اًهيلاؤعملاءانمإلاتلاو .نحاب عوذرم طا ْ
 كك 5 !ةةرلب +. هد | مورو ركحان ٠ 0077 لحعم ل

 5 .  ةياصأل هرلعاد» ادت 1 3
 7 ,مارضلاالو ددحجونلا فونالو تانالا نود 57 1 0

 0 2 6 هيخآر لمسمل ىلا خاضملا لاح ةنل لاعخالا

 0 ١ "هلممس »و لطدو نوح ل ددلم جرشب ناو كا
 ٠ انذيلالاتلدام ةيمانلاالاولص١ نيل د طصالارعض داع 50
 دّلا١ نت اسلل قلالاو أمك ىلالا تدذحت نا الا ملص 11

5 ١ ْ : 
>----1 - 

 ا ١ كب .
' 4- 9501 

 52 1-04 0 ع 8

 1 1 'ّ؟ 01 ْ , ش ايد ١"

| 1 

 ا
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 نك اننلا مزأ ديإتلل تاكول ١ !ىئلادبا 2
 ع 0 ناو أسسا مودلا ءكارلذ ىلاغ هلو

 هلوكذ للارت|نامأو ِ دبا هونجتل نإو لد اقدام
 ظ لالا هر كتكعنلا كسب ىدلا ارد اتاكنل لذ
 فار ”نل هن لوم هنرضو حالف اجو م مدعو و
 تمن عاشمإلف د ىمنو نأ تاريفتقم نمال كنا جرمالو 1

 ,مالدو جوس عوفرم لكان درو ةكلأا هرضد ةمالعو نلب
 ا لصالا يلا ميلا نم :رئاكيو مِصلا هدد

 من)*نوكو لالا اماو اقف |ينعبومامد علا ٠
 ا نامالعو همدهتملاة للا ايسالا قبضملل ٠

 ظ ركاخاز كابا )ء انو لمد تاون لكخادلأنا تبا 1
 ٠ ملا نعدداَي نلالا ضد ةيالعو يارب فاكوصتم 67

 ظ تيلي كلا ثامر ةداض كاب ةودج كالاو ظ
 يضلل كمال« نوكيرثكلااداو لاما ذو كلامه ك اهح

 ٍء هما نحوك :تفازع ةبابز ملال ا ت كثنيوملا همجو ٠
 و 0 عوضرم لع افدلضهلهانلنُك تاوملا
 4 ع 0 دعو قلطم لوعمم إنو ول لوخحم
 كوكي ايلا ماو ميقتلا نع ةياي لا هجن ةدالعم

 ا :
 7 جر ىرعن ىىمح عضو اص ىص 1

 07 قدطامنلا نع نعاو ناوصل الوان تالحدما# ل 0
 1 مققلخ» د جورووطتسو الكر |نل5 م 7377 ظ

 ش ئددرلا تارعاصددا ناكامس 2 0

9 
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 لا

 عجل ةيبنشتو فما نيف الاوب كْيولادىململا
 ىنمدلا» بنثتو يكل امن امس ةنيثو نادل اسلا
 ةمالهم كاب ونوح أهو ثدئول اف نعل اع
 هتس ىّنن دالاهدهاهروكلل 5 .موتفملا بلآ ببن

 د مالا وهلا طوش ناش نب هلأ دنع اه لك طوني
 ى ءلطالىدلا تاما ل 0
 اى أو ىدللا ىّتن الخ باع 00 داسمودح اك ه9
 يلا هدوم عمت نانا: ثاذللاو نانو ْئأ هم

 تللثلا نئيدرمملا رولر ل رعت الاياع ةقروح ةأن تنل أ
 .جتمالو اذافقا د انس بيات مك 2 ىث الد بكرتلا مدع

 شن رعد مالعهلا نم عحاَصا سبك فلا اما عنمالإ 8
 اين الزر كشتا جارها ذاملا ةيثنئع ناضملا
 ىاداو ظوللا ئاذتا ىماخلا ىش خيرك ]- هزيماعدعايثا
 اقاوخا ا 06 تارت ماللاو بالل ناودالا
 ملدلا مهل تاماوزاهلا وول لو كرتملا ىش الد ىنعملا
 مودك طك ةرشا نوكر لازا عداسلا اشم .قواسللا دحأ

 لونا ا كوك نأ نسأل ن ايبافلو هملد تابس اولاذ
 ىبلاو يسمخلل نقلا هاو ف امام ولالا يفالف دوح
 جحش 2ىلؤنلا ةحوا تاددوارك بيتل ايا

 هايلا بكن هئداوك د امتد دا ىفعجاوش رت
 نيدبزلا تيكا عرلكبلا لالا ينحل كرمنلا الع )

 تومنم هب لضم نيدنرلاو مسلي عوج م
 و دعنا جل ارملفام احلال ةيننامالعو مدكأ

!ٌ 
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 ا عجدارملا نأ عم وهل! قلطا|م ١ هبت مستفلا نع هلا
 | 2 لكتاذان ىثلادحإع هنوك همالكوب ديدامك قاسلاركزملا
 | 2 بامالاذ هوخادال لا ساوكرلل جا قمدا ىئلاوم هتجلا ٠

  لامثا 4 بمنلل مرالع توليف ثونلا قزح ماو كورلا
 عامم لا اشاوم دقو نونلا ناش ارم قلاففلل ٠
 ىحن ميم انا «كوللابوا ههداقوأ م
 لخد اوان برنو وز نولردتو نإنوصنون م

 ١ ١ افتر ادار منان او تنت نونا قدح بالا للع
 | 2 ةدوصس محا الىخالا هزريو كش ناو اوشب ناو
 رونار فلالاو ية نع ةبابإ ثونلا نذحأ ضد ةدالدو نلع
 1 الاذانسالاءم_افلا لىخالاب عفر ىلع انايلادداولاد

 1 00 مرحاه و اريل لأى
 يلدالاناردلا كايالك ضوه الغ ضع تامالع
 هدو ابلا ةيناثاعارمرف كذلوزمالاعو 1
 05 | اوم نانا هذه نم لكل تا هللا تحا

 سم اوفو ءف قمملا نيونث لوخرل يمن ل دركد توه
 ٠  ىحم كمل ار, تلا عج الا عضوملاو ئيلكل أ نيونف
 0١ 0 د كاع منملا مدا كابس دونه لابجوب عير
 ()  اكصنمالا نوليالو لاسلا نوما ومج ىف كلانا عضوا و
 | 2 تالا ترموغ | جمالا نم ناك اوس كيو ملل هدده مل |نلك

 5 1 ا : 8 ْ

007" 
 | الا

 أ 0 ٠



 هي

 تسلسل 2 سياح يل اني

 دق فصولا#

 حو

 |اءنكي م13 لد ناراسملا» يموت تانصلا ضوا
 قى ضفغلا رمال ولن ايلا اماد هم دخو قمل ضالحالا

 تموج منا اهسالا و لوالاوصوملاهضصاوم قال
 لى اف ضر لامىدوكضو كيجو ةلحاو هلآ" 2

 يلع فوشعب هدهلانو روع واج كيابداخملا عجرم
 0 وابلاب هضتخف هلكاشم
 وللا و نافملا مودك هما ىفاكلاو كلا نعد اين

 نيدزلا تموج كم تاكأوس ةىئنلا ين كالا عض
 ابلاب ضو مخك ندندلاو نددزلاف ندنشلا تموع كنوملما

 اهدصأت ىوسكلا املقان جوتسملا ايلا هضم همالعو دحولا .
 ملاسلاب هيون مل دونا ىف كلاثلا ويشوملاو كلا نع ةدإبي
 قوص ىديزْلاَِ 0 ا
 ملام ةنلايث /ملضام يوكل ايلا ضخ ةمالعم ةدحول ابا
 . ةمسال ىدلا محالا ف نرش :ىالع لش كتل ماو
 لاناك مس لاب مم اذا ئدرالا تاونتلا نم ئادع قملاو
 مياملاو ترم يااتلا لس يوما هكا نا مسالا نال كلام نب
 نا تدلل ف كعا فلاه رك مل ناو نك هربع مسو نب

 ةبشي مل ذو نك هارع يف يملا نم عي لعن هش ١
 ليلا ايرممج دست يملا عئاومو لكنا يس ديف ملحفلا
 نوح ضصوو دع امنت ةجعبارملا برو اوه ثي
 ةجم ترو كر ةئروع كاالداع ثووحجا, هن لل هداك:

 ب ةيجرارتن وص اى ناك ام نا كلية لس احر كك
 لهل كيئاذلا ىلإ: اهون ناىوا ع اسمو دحاسم تيم
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 ىيوموك بارلاو ةييلدلا يف ناذا ىلدطو مت او معاك
 اوينيلهلا ذا ةطاثو بيرروغ كيراتلا و ةماعلا وا تك
 المد عمرا الا هما اينالاامسا هيجد مهاد اك :ىقل
 ابروو ةياعلأ ل نوح( ىيرملع .دالجوبلا ناولص دوهو بنحو

 ناىكعوخ نوملاو ىلالا ةدارريو هيبلدلاوا ديزبو دجاوعآمملا ٠
 ىشوعإ ددلاو نصرلا و ةاكيوإ غو ل دىلاو ةيمادلادا
 قصولاو| لسفاوكاعفلا وو فصقلاداٌءارو تال م
 جى ةارترلد طورسلادلو نكس نوماو قلالاهدألئو
 نجوا هيغل نك اك :شاجع 9
 ىضامالا اعوركلا ضفخع حلا لسوا قضتملام هلا
 00 .'يا. |تخالاند 8
 ابلاوواولاو فلا عد ةلهلا قَد طوئ.وهد يدللد ةكولا
 نوكسلا ندلكلو كابس ليدل الضال نم نوبل طوقسو
 أمان هيادب لازلذ )مال وج نوكسلا رمد صتخي عضوم فزحلأد
 زحالا ييعلا ةرراسلل لخملا ى /عايإا ميال نوكيف نوكسلا
 همم لوك ايالفادالع فاننا ة سا ينااوهو ٠
 همزح (دالعو لإ مدع امم ميمو [جد ين فج
 وصوم رجالا مالم كوكي ىرملا امو لصالا لع نولسسلا
 تفرح محا ىدلا يإزدالا انعم عاملل اعمل ىوالا
 7 مو مووت لو عب موك اهلك مدقتملا ةلولا فيج
 0١00| فردووح أمزح ةرالص - هدد محاد شكد ءديد
 7 000 ا » حا نم ةلفلا

 | 2 ةؤىققلاو ىنالا تكد فوزا: اريلع إيل ارملف ههقلاو ٠٠
7 
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 اع ن 53 0 او 1

 كرمت موا وصنف مامن يل لو وتد ط اتعا ةسولاضوا ل
 0 يا فاض لقت

 الاب تلك تع انايلاد دآول اون ا ونوكسا ارح هب
 نا هن تل مدقتا# 11

 يف عفا تا تيا ضان فأما الإ
 ةكلال الانا فضلا ةدالع كو ىىمْلا عندا ثونلا

 تذح (رززح عملا تال توككصاقلا دحاوب تصن1ذا
 6 تيل ا و فلا نع هلأ نوما
 . 00 نك هيام دولا ىرح همجي الع نوك) راج تيرح

 32 اولعفب .راو ةهن لون «راكأ صانلا نمو هلابنت مع ةركسلا

 إ 2 عراقم لس الدف و ضم لفلم لام
 25 نوكسلا نك ةداب ل زونلا فدح هرم :مالعو لب

 عراشم اًصاول عمد يبصنو ٍس يِدّرْلَو افلا شله ذ 2

 دافاوو 20 نول قدم: ل 0 0
 تنّودلأ هذدد اماذ حتما وكر 1

 ةياتزاد 5 اهيناعماو أنك 7 ةداقولا نو
 وهم نونا ىدعدمو 7 للا
 ا ديكس اتيإ هلوت 0 نا
 ةفوم نيو كالو قست ن نوبلا نوه «؛كَرلا كسملادريلار
 .ليبس انو عرش صقل لبيس يع بار نامالع
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 ١دخف لاق هدا ايو لضم ككذل اجمد لاهل
 كمالانامالع باب اا ئ مده أم عيه يانا عد تاب

2 ' 

دو الدال“ تب : ناي هلل
 أ ع

 0 ةضالا قوما تودىحو نوكملابدا ةزككاو ةشيلاد ةئئلا
  فادالاهنلاادواولا عر لصال فال ا اكن نع ةداز
 72٠تئذلاو لافف )م الا هول تاكل توه ئىنلاب | دوش تدعلاب دا

 نم عونواعهالا ئةئالث كنا در (ةاجا ىإ تاكل
 ذم ناكاو حلامحالا منالثلا احالا عا نالدخالا

ده تيلو ده تاك ثنو. ا دلرا يو أدلر ثياودل الج
 ا

 ةدالغو تب هوم هب طرعخم نااثلا يفو هنعلا هىتر
 | ملا ضخ ةمالعو ايلا ضو تلاها قد معنا ضن
 . ( جيافلا امم هودزلا اكركذمل تاءاوس وملك مج
 اب ثيمو دونهلا ترو دونهم انج تنولمأ ةوبولاءكرمو

ع ءاج ميقرم لدذاه عا هونهلاو دودرأانٌدوُسم
 مال

 | صسوب اووعم ناثلا شد دخاى غهالن ءروع ةص هوخر

 . ةمالعوابلاب توك تلات يد ةمئنلا يمد ةيالعو يارب
 ١ تكلإو تاديهلا تاج !كتؤملا وهو ب لكضعح

 ظ 0 تادبلا 0
 , مفاهاذو تياثلا ةردادلاو نمل ةدح ,نالعز اح .

 | اي دةهتتلا نم منان تكا همد ةيالعو كأن بوم
 . يق عرخ ةنرللا يح دمالعكئابلاب ضوْمضكلاول

 ١ لج لاك
 اا د ١
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 .دتنضبإل د كوتا نونو ثايالا نوروهوه لني بجود ىو خاب
 اوبمجل ةوجرالا عاونالا هزه عوهججيااراكدفضينلو ]
 00 0 كحال وضمن ناين
 عم ٍيودوبرلاا - ىلا عمج كو ددهو ذل ->ؤلل
 بصنأو بيباحفلا كو 0 أ تاحرلاسلا ن تنوي

 0 د يس
 رو كد دنصو ديلرب ايرم حولا حالا اوف .تمدرل حلا واود: تاركا
 0 01 لاسملا ى 2 3
 ١ ه نادنمسلا ا تار آو بصي "3 : يلاسلا ثنو نوحلا ْ 1 نع مرسل جمجاعل شاكر لماا تلف ع ن مزح 2
 1 يارب يوصنموي جاين جاب" لعافد ]مم
 الا ناكر )مالا نلخإو جيدفلا نم هدانا هسصن
 عال ناثلاو ميدل مف بيغملا ةمالع نوح ناؤص
 دحاسو داو ةنعلا ضنجكماذ قوس دال ىدلا
 هئحناحو 0 ةفتلاب ى ضو امركم
 ىذح عزا ) ١ عيباضصملا 0 و ا صن

 ١ نالضإع يبا ماوزج ماوه من |
 عاولأ كارب نم 9 ثوكسلاب م ل نأ وقح ناكو
 الى كال |دلخ زعطورلا بذل ةرالا اوشا نامساك : ف[ ملا ةعدامملال بى دئلاةمبالا
 ةهود أ ىسالا نم ةئالث عاولا ةعرا فذ ا: تون ىذلاو
 ااا عافاو ةرهأد 087 الامن دححا 5



 و

 . ًامالايثودئرلا اسس مملا وبعو تار

 وو كوع ءالاغ 00 امرك ا

 ,ابلا نالعف#و هاهنا الخال د :لاموذ د
 تجفانخلا ب نولععو ف ىوق 5 ةأنكملاب نالومت و تع ةأكما

 م 0 د ةائئلاب نئلعفذو توف هارشللا ثولعمنو :

 هررصللا هادا ىلا نحم خرنتلا امان
 كي 0 ”نادبرلاو نادت ارا م ض نلالا عون

 ضئعكعو تصمنو ةصلاذنإ ان قلالا هه. ةمالعم

 اهدحدامىىكملا [|بملنتا جوتذملا الاب هه لام والا
 تسماملاب ا يمينا إم ٠ ةوتتا ناب

 مزمؤح همالعو ةدجوأل املإب نمو زخم نهزلا- تيدا
 2 نع 74 هداك ارملرجام عونا ايلا
 تدار ءاذكما اولا عج «ناا سي كزلاهماماو
 ةدامئداولا هما 5 ا ابودنزلات
 ايلا. وكلي نمركو بسسو ُهْرَصْلا نِع
 نس دلرلا: ندد 0 هضم دولأم حولا

 نع ةلان ايلا ةهضدم دىارب توسصم 3

 فتن :'لام نديزلا ترحاملاب هتصْمخْلاَسَو ميلا ٠
 ميما |بءلّوام بو _كحملاابلا هضئخ ةمالعو اراب
 هرم ما ءئالااماو؛ ويعم أهدعد

 واؤلا دح اواكى ءعئرلا ل :ودرم أعاو 0

 فئاصلاإل رود كو ناكلاو و 8 0
3 : 



 ني

 اةدك اندكاعو اشاد كالا باح لالا, ىمئثو
 أمواله انلا وجر ىرلا يار يوص هب ةوعغب كانامالام
 0 ىارب. ةيضد ق هإ كاسم هرلء وطعم هدود
 وعل جا ف ناكلاو :كينلا نع هدام كال ادحاوؤأ كي

 كرعو كماو كباب ئرهصا ار ضعي فاضملاب
 هدىد امو دهوملا ايلان : صو هتحباف لام ىدود كو

 نمانما همالدمايلاب همزخ ىف هل كاشم هيلع ىوطعم
 ردح همنا ناكلاو كلا نع ةدايبايلا دحادإكيو
 مانج-الاببامل طو عالع هبينثلا مدقتو فاضم اب مخ
 ناو ك ذم ددتملا ة لأ لاىيالا ماد فورحلاب هن
 ئولطتو ناوريضتو تونزمبو تأنغتد انامل توتلار
 اتوئارج همالعو حلا ذك 000

 نلالا عملا 0 مىملانعةل أين نؤرل
 سصُم و ما ل لاىحالاب عيفجرد لعامايلادزاولاو

 م اوبضزن كارت ردنا ءارسم ل تول تع جلاش كول اراك

 نرلب ةيوصنم كل )امالا هذقم كفن نل و !اديمد ناو
 ةسشنلا نلاد يك ١ نعي ابن ثونلا ىذح |ررضد ةمالعو
 20 لامحالاب عب :وجوم م لعاف ةضاخمإ ارو ةكاجلا داود

 اجب ل 1-0 رسب مل تول غب اكول شد
 قب أقل )هد هلا هزيم كمل ل 5

 5 هد ان نونل ارح 1

 هثرزك 3 اعانابلاو داللاو قلالا عن راج لا ثالثا
 عر اضماطحلك ةظالاندإلا طئأم د ةفالاخالا ظ
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 مط اهلا َنسول ]صا 7 0و ص دل )ضنا
 لذ ضركسا كلذ طع طع مالكلا طس دإرأ نمو ازلثم اركح

 . : تال ١ نم © عم دا ليفلا رش عجارملد

 نركتادذالللا دعيرلل اشار تع بلمال تامالع ص اح

 عاب ول اومالاؤ باعال!تامالع نأ نه :رف اليو ةةناملو
 ناب ىلا همكلك ديا خماضملا )لحفلا ند ناتو

 ىتااَكف باس كاذأ أرحرتم لاوخالا نم هيييلاوببرعلا
 ذاىخالا الا ىى 0

 داموطو ص امه او آما جب مل 5

 كرداثلا أب هيجي نعزيمتو معا نأم يد
 ىوعو دوو م اننعنما هلاعاق :كانأع: هلادلا 509

 ضاسلا)2:وغو تجوخو تدوذودنه تاك
 0 اك مها لعلضتت اهات ةجوتملا
 فر اقوباعا ةكجرح عحمملاو اكرح ناإلا تّفو

 دبع ع الاو توكن دقو وس ةكرح
 ممل ودل ثينانلع ةلادلاب جمخو ةئالعطوحال
 با لدا نوكسلا, تمو تبر
 تمدك و زعالا فكان نا لعل مالا كيانلع تلد أما

 ايبا عرجشلا منع يدعو كلذ ضجلا 9-6 ْ
 كن ن) “عد تدشن عُمتْنيا اك! اهمولوءامل
 أضر احر هو هنإ شم يآ اس ئائلاو كا 7
 يع جم وا ناطاض أح ضوق ضرع نامرو ةويسإلب

. 
 ياك



 منع

 ناو سلا ماسلا عماش اهيل نامل يروا
 لىب هلع“ اراد ايامه الك نا هركادهو )تنام
 5 داو ةذصاكخ ماىتن ولن #ناون نبككذلا
 ساهملا نال عاسملا نس باع ىلا اجاشحا دش ىسنألا نكل

 لهالا ناكحإ زمان مسالا نالكع الرع هبناعم جمب
 ضرد هيج نزع و اعزم غم أضملاقدالصا ىسالا م
 (ٌتلأثلا و دل وا دليل لاض مالا هبلعمل
 لما عزتنلاب يمه شا اذا) النيل
 ىف موت هنن بلللا اع هلال هي نعبد
 نه وزم ثمهن ناد لتلا لع ةلالالا نأت سفن لوح

 لاى بوبس ديورصم ىسأ و و طا خملااب وهن لذ
 > صوتا نونوا اني ىدو فزع ار لك كلذ هنلا
 كولاواارلا) سد ماد بلفلا دعةرلكلا تادولذ نلارتاوتع

 تلظوارما|ئدالزف موفت تكسا نوم هموخ
 نلوفتو نسوون تناوخ بلطلا ل ءلدل ملو ءماخملا
 لاعالا ةوهتح هزهتومال فك تملو قباضم لعد ى كم
 اري ا زهلا مولوم صام: ارماحح ١ اماو ةثاالثلا.

 هه «* ١
 امساغ داره حامارواوضك ناكاشالل . ٠
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 همم دلزيالو ذاك اسادروا فمتاك
 اهو 0 اضم ا ناعم ةكرحاع يدامئاو

 ١5١لا :نئنل تلا ىلا اول ده لدعلا لتحو_كلاو ى
 ةس انلاويرك وأن رح يق أ لاو ع -



 نك

 نسف بما ءوفرماربضلا عم كاكا ةضراح ىفدداولا
 لوف ثوكنملاانلا ثيلئتب فدك هاب نيكش محلا
 1 درك ى هت رأ أ|أماو تسيلو تسعو تسبو تهن

 هؤأنبو ئبزمبلا ىو جدع هم لاذع ىموهو أدبا ظ
 يف جالا ددط ناك ناث ةعاصم هب مزجام الع
 لنه ناك ناد جودك او قل طن ادم اك ذوكسلا
  نانوراو نخادرغ أك ةلىلا فرح فذح ا كجطالا
 مدي ملو ىئنع ماوزجد ول وضخ | نوحي مذجك هعاضم
 ”درط انك ابوا ةداج' ءادوا نشا قلاب لصنا ناو
 نم تونلا فدحإلع هوانف يدعو اوموقد امودوع
 ابضن مو نوئلا نزحي مد ةكراّمم ناذ كحا
 ”انل) ركن ناهرمالا لود نمو كمت ماداجدهت مر
 لاق هتنمو ضمت بكدلا نماهدم هبزمرم مه

 [هطو وا سلفا ىلع انيهالدل هلاوحا هج ماللأ قعد
 أمهب ثرما نام لاحد نارك ةلطاما ب كل د بم
 تاعاوه ةلعلا نرح نذعمءابهدان ناكاكزب
 باك اثنوم اهلي تما ناد هتخاء؟ءاحالقدو
 5: ىراح لاند اح له نوللا فدح عام دأب
 بالا دلاوزلا ىدحا موا ناك امجاصكل و
 ةأمكلا اهلاد نوزلاو ٍمْيِهلا ىو :ع اضللوف دارت ملا
 ثنا فووح - قوش نم ةانكل ا|نلاد تك نم
 ةوكد ناابركب ترد ئوع سبالؤا تكجدا ئحم
 يلتماوأ هحم نمو ىلكتنلا انوتلاودوص ولكننا ةّرهلا

 ةئسص . : ١
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 تارئاذلا وول نام كنملا بازل يلاداعد اولد + فذ
 كلوذوح ين اغلا دا هب اذلاو الط [الاتلاو
 ١ ٍثيحالاهدهلشنأت مومدو موقد موكدد«وذأ

 تصحرنوةلا#لا تلا هند )دب, تلا كاوك جالئاع .
 هتّصخا ١ 1 سلا تائريو أح رن هم تلعجا ١اودلا
 مصماع هتدهأ ا كذأب حا :انكلوعو ءانربلا»
 2 : | قتسح ناهكح عئاممل هلت كدذد دب مل

 مازالت برا فادي خ ل هل وأ
 معبر هبرص اه ناك د هب ١ قلاوهو هلوا ىكد
 ناك وك ءق لفجد جرحد هيصأم ناز حدك
 قللت بس ما ضدي امنانهضيكا شالا
 هنمأم نأ 2 1 أيسادس م!ىلطنا هضام نأ
 عحا نكس هذا ءحا.ابتعاب ىدلا ححاو عرضت سا
 قاد هلوضوخم ىمالا خم |ررعم يبس هنأف هولا نوذ عم
 ارا دركفؤملا نو نه عم لخا كفجو ضيوف تاولفملاو
 "تجمل لاش هوت هبت تاكاوس يع
 وحدو نيرغاملا ئانوكماد للاى اودوك ةوزفحو أ
 هل ومسهلا يلا ١ ىا | ككل ذ ادع ام عاصم ا
 .ىخ راكد بم انلا نم حكلا ىإاسأ ةئوئرهوهو
 اهضر ةرالعو حيا ةعوفرم ةجترتالا لاعحالا هدهت دل زئاوعبلو حلم ربو ذي, ىك شيد هيلز عوج
 4 : :وثورمذو دويتو نابضتو نانمدوحو لفصل
 ةمالعم حولا ةعوورن ةَمكأ للوخالا ذه



 ا
 < تبل
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 مسا

 لدحر ىحهمفر طجرخجلو يملا نعةياو نوللاك وبا
 ئ هضم غرفأملو هع (اصوا ةسبنيف بسر هيلع 8

 . جاّصهل تصاقو اذ لان بماونلاب هرضد يي عرش جذعبلاب
 ى ةمدرا اييلع ىتفئملادانهأم دع ؛ب ىانالخوا5 ئو
 أم دعت ارامعإب ع املا صش اهدحت ةّصاملا عل
 ولعب ىنتلا اعبر هر فضلا صْلأ بس نكلو
 ةهوتفألا نا ءد كونا يلع ىفتملا ةئدررالا كلر اّسا
 بم لرح ىوح لوصوم حد نوثلا :يكاسلاةزمهلا
 ا وجدو ةيرزمم تم كلزإثررصع أييشوصنم
 4 دج لا لع عض جطوم ةدوكتن دجال قاهرحا هنأ
 | 0 .لادطقل جد ناكلاو كل ماح وموت ذاع لأن لوك
 ةييلءاقل لع . عطوم نوكح ئرقبلا وغ خود لع
 مهمولفومخت دااونما نيد الخ ل دصح
 ظ نأ ل هانا لكم ةيارحنللا ا

 ٍ؛ [ىركاي نا ل جنب ةخ ةوقكوجبج هوم ىوااهمرعا

 ظ 9 أ نؤمن تيفتت بالا ماسالا اصالو 'ٍ

 3 5 0 0 ساو
 ْ 0 ا ليكالو نأد بوصسم 9 ىسمل

 0 0 مرسم) مان
 ١ | نا مل حوحو ئدع هددها بنك
 أهسال شح نود لوولا يود . ارد هلهص :ةوبل اعد
 عينص يا كلقلا ونص اا ةهلونم

 ةدارلاو .



 ف

 + الان هلوةوخ ةيزيثونلااملا ةيلاثلا عدةدبارلاو
 .< عريش ارك طا ار عا اهب مخور تا "ان
 له كاٍؤئارؤح عو نذ نفل د مكذملا ذه/ما معلقا
 راض لض جوشو بصنو قدح نلذ حوش نإوخ
 ندا تك دوره الا كتل هضد م العو نإ دوصنم
 الوب نع جو باوح بح ضوُد ذا ثلاثا هرماهئ ندب
 ةِصان اشاد نداوذا كرمال طن الا همالاو ةعاتناو
 نا باوجلا |انوكيدارملاو أهرود ةرمم نائال امل نب

 ا اع سر وموا ظوفلرملا مالكوب باج مالح عقن
 اشوي دارملاو هز! ماهوُسح . يق ماًايررص يت عف
 وصلا ارجو ريوه ىلا هالكلا وضم نوكي نادل
 عرماصملا نذأ بصت أ ١ ه٠ حرت ها هالك
 |! وسلا نوم جماسملا نوحي نا لوالا طووشس ةئالثب
 لوهت جرحا ؟باث لون ناوتح هيجل الاح ناك ناو
 لوا 2 ثدمم ند ١ ةوكد نا كاثلا ككدص !نذأهل

 كيرلا نذارل وعند ادغ كين ١لساو لوتس ذا وح مالعلا

 ما بو اريد لضحمال نا ثااثلا هدول تمدح ١
 نك انا ند ا وكل صن ناز كندا ناو لصات
 هفااو ندارخ ئيلارلص انلا ناك د! ىنل يعدل
 كود نأ طو_ كارو ثفوشسا|م 000 ا
 بماوج د نداو كم مدح ١5١ ادع كس ثءا لادم
 همالعو ذاب بوصس عراضم له موكا بضدد



 ١ كلا نمد شللار جلل اذا كرنالا نيزك ظ

 ظ كح و وج د يك ىوح مالا ميش |رزع انخنسا .
 ' عرافمؤضاو ', نقد فمهاد ضتو ىئراصمه

 0004 لك

 قانا هردرود مه يثنسم ة)عاذو عيل حصن
 1 ظ 7

 25  عرماطملاب بشد ]جو هب لوعمم ناكلاد نكاد
 اظف الابل ةلخبرلا جدانرصملا ب بالا وى

 يح ؛| تحرم ١ دزه داوسأت الاركل ادد هلوفوع

 ! 00 نأد ويلان زح مضد ةممالعو لس بوصدم
 1 1 م د اننا ]دل هلا ال ح
 الو |مونجو قمم نإب وصنم 0

 7 ل2 نك اررلع ةعفجمملا ايضا
558 1 5-5 

 0 اوتوكح 0 هد ياما 0

 5 قرافم)ض ثوكيت ابد اولا
 / م دج يروم نأد عيون

 002 :) ررهسوّدب ةىثرب نوكد منال وملاو
 1 3 ياحوت مليداثلاو لملخن منشلا مال اللا هزه
 | ١ ناو جة كارلا ةدبازلا عبو
 0 ليتل وصوم
 01 اا ار
 ا 1 د تفاعلا رع ..] ههنا نكبر

 .َ ةيالعود  دوجلا ما هج ووخ نأب نابوصمع
 ءنعلا



 ةتوبسم انركا ديت مال ماللا هذه تيمسو ةئنلأ |!
 ) ل ةيلاكاو |د جد ينلاو ىنلا هوكلاب ظ

 د كانت هملا دعو نأ خوخ ةيباخلا ةديزملا
 دنلا ورفد ةَمالكو قحرمل ضم نأب فوصتِم
 . دكود؟ فاض ار ضوخت هدلاود ام مفر ءانمدعو و
 ةيببسلا ةريوللا ألا باول ةماخلا ةهىئارلاو همرألا

 . ىضدلا ىلاتلا باوج نتمداولا :رحمل ةريوملاماولاد
 اقييعووا اه »و مدم هيلع قال ىلا !شنضعملا ييخلاوا
 1 ىلا كر ْئ وع 2 ماما للا مع ظ ْ

 رمرحكلع ِق ذب كاووا | ١

 2 >4 انجل ثلاثا ن نايل ونع قللاكووا ئزمنع 1

 هدارلا نح رح نيحاسلا نت عادعلالب ىقثوجي
 ينمغت نأ ادجا جانانل توتله هلووك به ارروتسالا
 2 ىمأىلا دا حدرلا ضحررئاووا درو
 ا 3 ايدو دحدك © «افدنالا «لكلا ثا ووك
 للا قةرحا دو لاح ,اووكرم صك ١ سمداسلا

 اوك عا 1عجانا ناولإع فدص ادوا قدم اذ
 باوملا بوفادوا لوفاته :ننك ىسلاب ل مدا

 8 وصد ارك لالا هذه شماولاد افلادىد :

 0 يواولاوافلاو لاتول د أ
 وتو ص ازال بوصنم 0

 0 ع يل ١

 ه اع م
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 ظ 1 1 2 ياخالد اس رقع

 ١ ١ قضوا كسزلالوخ لوالا/الادا ىلأ رريضوم
 000 الرا بحملا ناش ءانلا 12د نا ىلإ ىا
 3 اوك د١ نامل يا مدام ماتا 0 0

 0 مت نآالا ي١ بوز فأكل ١نلئكال . ]

 #0 نايم م زس امم حبس '|مىجووار بد ئفم ثأر
 01 1 00 12 ءللا عر ىلا ٍهورحنم يلو «روبرعت نأ

 ” ؟زاوداؤللو دا قطعلان تورح خذت الئوودو ىحو

 1 ءاضلل زج عش بماونلا) امملا صن نم عرق الو

 0 و بو فنا علال ع
 2003 ةدارحاو المن ا

 "1 جوري 0 لدالاب أبين 2 هرصوهو لوالاع

 157 يمملا ىلا ءانوم ىلقدو عباسملا مز مدح د يح
 ارش 0 ولو مودلب مل هن لوكوك
 ١ وش هد ودل و حجت ندانح مك رمحا١

 سلا ميؤح هم الدول دو اأرمم د هن

 ا وك بح هيا ةيانلا نيانلاو

4 



 ظ
ْ 

 ظ
 ظ

4 : 

 ”يرصللا تا رضر 20000006 ١

 يملا بزشنإلا ذا ةهتورلب بصنيوناو مر ض)و

 نور سل وكؤعفلا اسرمب عر تيتانلادلؤس دج ون
 072 نح[اذ وصقل ادام لوقرخم ماا كائنا يقرب
 هريس تسي ذو دوكل اممم ظعدإب موزع © رو

 ةيوووم لح صو رضوا صر ور دراج لل و مب عقابه: نح

 "وصيؤاضولاب +: فاكئار هوما هبصن مالعو 5 غنت يوم
 نضر نجرب لا دايلا_ىلا لاخلا زا واهلا

 تتسم ضرار نوكسلا هصزجة مدلعراملاب مزجت ناضم مف
 ملا سرك أمر ماه املاوملا «يذت نسئايعنرل بناه ديدتتيف
 نمعو ة ئولركر لا رو) ماخلو يوتيملا دعاجروت ةزهلا عم
 ممالك لا مولي مدر ءراضم لمن قضت مازلا مالم اللا: هذتعسم

 41 :ضلا راع واولأو فر دعو هب يشم لعان اردو وكلا ارصرع

 لغو صوراج نديم ناضملابرد يري انيمدع 2 لا ايسؤلا نم

 ادانامولمالتيحككو رقيق إجمالا ماليه از | مال, جزنيم
 (دلبر م عاضصإن ضتيواعولامالم للك ير اندع ضقيل وح

 دوردراج انيلعو بركلاندباِي لولا قر خفؤحر صج م العواعيلا
 فالالو ضاعف رزصالاع و ب عوقرمضعب لعام ير و ضب ىلوتم

 را ءاعدلادمالا مدل عب ترش وي ئاضول بيرج يلا ئاضص
 ناكدبواصرمترلطاؤا و دكذنم دئءارص 0

 صدد فو ولو بفتالو 2 ءاوجمخاول و 1

 1س م ةيسم د دج تسلمت



> 

 . وهلا الزب عزرا كنا هر دقت هيف سمو هلءاذر

 اداة يياعد سئل :قيقخ ياللا عراندل +
 2 . ف ءراض ماع ذخبد واعد نوتالو ان ذخر تالوع

 090 نوكرارصزجة مالو ملقا ]
 هوايا دتبمشاثئاوصد يلعن مرجع سعاده وذ مولع تال دانذخائسب بصن إلخ وعنا عيل يف تل
 ىلا م اا شل قنز دا يم املا و أطول ىاضم ا مري قرر جر نوما يكسو ةزهن كرم طال ن7 لاعخأونص

 دارج زيوت اساور تسلا
 صزحرتم الاعو ناد مدرك (ىاضمف لطف وصون (استم ك2
 توتير لعق لنصل وكل انسي ديارن نمل فادح
 مهزوم العو ن ابهرت لكراشم عع نوطعم
 ورمل عاف نيلعتلا يش واولاو توكل از ستين كوسا تذح
 نزور زب ةمالعو ناب هور عياضصإ من تورو الك امه
 وه كروقئم يفر تتسم, يضل عاف نركل عربا هللا تح
 ١ فاضمؤوولبفلا بمن مو بلوفص اراك خر لك
 1 ترو طلاب برمدا ظفر بادعسسؤيو ثلا لخ ١ ىمسازمؤتو كوذلا )وال اوغلار فاضل اب ودحر
 طغلادرمل "زج صم اضيازح سو ادافع ١

 . اها يس قاع خس ر هرج هداج يإْنَصو نك د يدعت يوفر او مبتسم يضرلع افر توكل اءعزج ةمالعر و اريووزعي عماضم )نيس مزاج طرت ان اهلشم واف ع تاناح اند د هام يطور اضل
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لضت . وبرلا ازمتلاو أسأل روحو نجي دي دكت بلروؤم
 راضم

 باي اعلا ثح فحم زج ةمالعو ةيطؤحا اهم مد م
 يندب وكر لكى كك دقت نر ختضرييقلعاعو نوكفا

 ئاهصر روصو ر اجره طرشن ا باعت انو طن ! لع
 ينمو اب وطء متم درك لعتسر, برد راج | هنص تائب
 اهيا مصَمَ اضايدضوغشم اهلاورضفخو ل ءراخص وج

 لصدام منن تنجو لعصر ةيطشملاب : تلاشلار
 0 راو طنا زمئرهر م دزه عىأضم طخل اند

 م دعي لك قوص ريدقتء جره صر ضل عاف د نكن ١

 . عياطملضبو فلابصن ةمالع معيب وصنع
لعو طا بطتوحو ئلعمو زيك لوما يعبص

 تكحرزح ما

  روهءردقترتتصء يف و نوكلانعةباه كزدائم املا ضرع

 قلمتو و يدراج بدلع اقلاع باتل لععل ا رصف

 ىلع مال اهي اعاوح ءوعو يلع يا عز جف ضلاو يب
 كك عسل وو ىلا ع لع 22 نالاهتيما + ا84يررا راع ال عالآ سيف عيالضلا ارا

 نينضوكك ىئاناهبان يتلة ل نيج اتا هصيلاوت لو ع
 ف طمشألا امان محو زود لرسم
 يا ربو صحو لمع اننانو نجود 2. أيهم

 ”لموانخات لعتسرور وو ابو أيلا فةحرم دج رشم داو
 اضم عي تو ب اهلا نمل اخاه تين ضم هل ناس

 ايربوريجمتسص]عاذلاو كمالدوبازاوب زمننا, ةبوصنم
 نااهداَنحو ميِد ان اصو باول طارت نر 22 كىنص أنو

 ومو نينم وان اعتصر درهم راح دلو واج يدق
 بوح رج عّصوص ف ئينم ول" كلن نك إو جامد اصريخ ب صن
 قود ام ذانالهم 4 مت اموااصو (ىصاي طش

 هرج عئاسمإف عز ننجد ةدايعد ناك
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 مليان اهني اهموجةم ظعرام 3
 210 رهتسم
 1 27 امص 17 0 2 0 2

 - مكيف راصطوز اجو 7 هال ةطبل انها 3 ندا ئدحذم زجبم ةطعوابأب م و طخاامخا ايلي 5 قراره دتبمنممز ا ل 0 2 ظ
 3 00 3 0 عضم كل ايسالارلف مامي ًاهسالا تعن ا تبم اساور
 0 باورلا يار وت ونص بابزص ميا ىققىهَك

 َ 0 و
 روت و نركر ا همزج مد واعو يه موزي عاطمات نو ناجم يش م١ خيم حاسلا ظ 2 نبا بابئئدعادج 55 ياكل وثق و يم باي نم
 , طردت وو 1ن15مدمتر يف و تسمي عاف و نوكلا١ ريزع مهما مزج اضم مش ما تراتي دتت هب
 8 ديس ا ١ انالاورمادوم طخا باج
 تو ةدرانامو ماج الزنا ادعت ام
 ودا قرع 520 0-7-7 مولا مارا بارع رع 0
 9 0 موز رح ىاضماف جد ودهدص ه2 .ايط مك نرا6 سسوس اهاوكإ 7
 »د دش نوب داع ةرلاوط رخال ردك ع هرج رات ١ مزجرم دعو طرشلا

 ظ 0و مز ماع 2 ١ عام لفرسكج د زاجل
7 : 

0 
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 + عصا ويك اويل

- 

 اضم هرج اودي برم تا كب دعت رجب ص

 و رف 5 حا با ءارج نإ يع د اب متع
 7 جا تاي ىارم وتتسم

 ميو الا و هيك يذلا باع 5 :متايحر ع اًيدح
 صو مزاج طرس مك م

 يم هلع د طرلا لعق هر ا زك عراضص لص
 عصأو ترا هرب ىّوت مف 7

 وم طرا رافع 2 يرام
 3 انوي دفتر ردم يضرلعانو بول ل
 انوا لوح عبر ١اهدباوجع خا لوكيل يك

 نععر رام وا ان دع دعا ديوك اذ نادك ىىصام .

 واولاد ارد بلا ا ادام ادد نآى حك
 در ةرح لا اًنرح دي يد المصر اضم 3اَّناو صام
 م و لوءزاوا ترجو

 ل رونار مملح ن انيستا هرم تنك: و دكي نص
 21 اع دايز 31 ارض وبي دجويد

 م امخ ديت نادم هكعف

 رص :مرلعو كا لوف ءةضنو طز
 2 32 عاق وهو ان 0 و
 34قلابجرك د ططو باوح اون رجع مزج عضم قم

 المزاج يع اطر ناك (واؤ١تلعا 2 بلط إى
 ناو مي 'اعذ ومكاهدع لج عم تلوص١ م0
 00 د كماب) نااهنع
 ,كلامزب) اكتمال 01ج يزروانبا هاتر
 مدالورر | روس يشكو ص لح ا ةصاخل لا يرسم
 اكو ءاضا ميو درع برضكرلعاب 1 هي اارلعملا ثدي
 مكوصاخاو [ماك ديرك ئتودشجلا حاجا كلاما
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 ٠ اه يو سماره ارحارس رواه دز ناككن اك
 . 1/ا دز زبد ملاكا دياز ناك تاوهخى دانا
 لم تاسوو طا[ ص أ نايت يم لذ اتباع مطله مري وو اعاباب كوال وباملا المد جل ١ و1 او و بييرتلا) عادا دحاوإ تل رقت [صقللا ب وم ا! ١ تكد فب :ماقكل با اهعبار7 ؟يشن د رودي ل١ اهلاندررطد دب ز ثةوغ طنا . | ال ليز مق نتوس اهدراايشا ٠ 0 يرام ياعم ض١ : تلك ارح ع : 0

 ادسيلا نودع لع ا 0 ١ 0 : . 3 ؟١ىح و

 هجر يسيل لم لاا لماع ار 2512١ تلعاز دورت لع املا مزح 2

 0 دولا ناك جري ماع د١ 44 نارا ملك داع تؤ لز طم 2ث وح لكف حقت 1" ل1 ل يلاطمر انو دمر وت 10 رصلا 113

 ناواَءاو ءصلا 2 يدعو رب لع اف ىدرم 0 و ا رعت هلت دول ملا هب عترلا لاوه ل عازل ) ليف تصارع موب فرع د

 مص

 - ارتص نوكنع ل زيدل” نام

 1 يي ذأ 1 ا 5 لاعما . اير ماو اكمل !.دجوا نم يل لعاوداو يونعملا



 ا/

 0-2 | عيفرللا ) وق نم نمر عفف مفر يذلا عناق

210 0 0 2 
 روما 0 ,اول وعي نا ىلاىت لوتوخع

 اوك ى'اريهتمط !يكي تع فال
 لا ترحم ذلك ص , عم حملا اذا كك
 بضترايهنر عسب | جاجدما تاهن١
 هللا دبع وب كن ذل سل ١تلرايهتلاب

 ورو موا بصب 7 ينص مو

 لعام نا لعن ليتر حملا لوك م 0

 يار لا مدت عن 2-0
 لا لعانو | ىدكص صرح اظدا مو ولأ

 نا دير 5 دير شاتيلا سعيا ريض
 و ب ا اناا
 ل !تيلا يع كاع ءرص

 نير اع لانكا ياو لاقن هعيصتفاب
 امام

9 20 

 و 3- ”ىتورمرم + وق 5 0 و

 1 نوم يادم 20 ١ مشو 26
 دروع رسدلا قل قاس 0
 نيم لعاولاب ىلإ آب از موو : ديزل

 0 ؛يزلا لععل - وير نا دي زر او

 ا مرتي صب جرام ىو نيالا
 اري رو درسا اق دلو اب ب ارتحل 0
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 ع
 3 9 0 0 يذلا

 وهلا مانا رقد نكلا تل .ومتلاو ها مو تادع |١ تمائذل وتو ء[اداَح 2 0 ءادتههلا م فوقتر تأ مكتمل "| ا ع ١دؤملا و 0 ظ ا لعفلا ئندراولا / *ر  ةلاسألا نم 4 0 يان ا دولا جبار

 70 لانس! عروهط ص ونصاعلا 1
 ظ 0 نر فرع _, اهلك د تملا هنت
 ب نمسا خر لك يوم اجناد تايبثا ايا 3 ا - انلا دوحنل ير اتلطما 10 1 ناايه مد طال راما دا رع هعم 5 رمد ءاامااصونص]كد واوصفنمو 2 م ناسك اراضتخ ص اظنا نع . كح 2 شما ايف زمكاوم اند من صال انآ
 ا 4 ,ادييلاو لاول تالاف نمت تانيا وم "هرج داعرشماا
 امكلاب فلك 0002[:17 سال ان هان راتب هم ه.4؟ ؟١نأ الا 0 كاما 5 0 ا ا ١ دعب يصح ب برم كر | ةرحو 2 اخ جر 2 ءيسام
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 7 باو امك ةمولملبت يذلا

2 1 

ا | 0 فات دياب و ا ا
 

 ف قلما“ تناوىضامعف 0-7 ١

 : ال3 بب) ع بال م

 2 ٠١ تنارص و ةطاخملا همس ننطلق
 ضارمالمنماضدا يع 200

 ا و 0 0
 5 020 ١ تر هطاخل 0-0 ا

 0 لد يذلا 1 ظ

 ا
 0 0 انآ و 0

1 

 2 مكاو ياعاريذ 0

 لوك وش ابطل اضل عج ا
 4 ص ام 2 1 م

 0 000 3 يذلا [مفلاب ل
 : دينك 5 نياماو ب دولا عك دوحع

 1 ةراشرإلا تما 00 0
 1 0 خب حن تزن

 نوظي ال 2 يذلا |ىذلا ما 2و
 ٍِ ساونا ةرك "اوللل لس

 م رض ولو
 ا ا



 منكي

 زلم نعام ووك آل 0 اضل وكلا با عاديف :ىلإ هلبث يذلا

 2 ةبادعإو ياخ نط بارض دودو .

 تامر ازداؤس 0 : را نال و تبارعامش ده )4ك د .ةدلا مساءا مال ل . 9
 بث هل

5 200 

9 2 00 
 دفق -راتلوعال قو 7 2101 ب ضاصو تناإلا

 اممم برع ضامواط خبرك مرا
 ل 0

 مجالا

2 



 6 ا

 لاضتوا عمر اضملاف لوقتدغا ناس ازه ىابلا
 ريض ءاؤر اضم لفن صا بزمان ةزوهلا يعم كرصآ

 هيا 0-1 ا اهلك ا
 ل وعملا ناساف عسل لعاشلا هايب نمت ض اهو
 يذلا وشمل باب تئاقفبدعاذ ميم يذلا
 د ص لا دان, م مركب مادا ميم
 نبا 1 سام ممرلا هذه نم ح١ ١هنص

 موال وورش ليلا 0
 ركيائادادإ مسيل ابعد ديز "طعاكل وق ىف
 لووول نالؤع افلا تايب بايااذص
 رك وجد 0 اعل

 ا ميرفت ص او ضفبب صخأ
 يذلا وترملا مسد ا
 يرتترىن لق مصاص رص اجل معاق رعص هرك ني /

 هلل انمل ١ آ ثنا )عمد ١ نع وخان
 لل ذل ل 21 لو نر

 م نم درر جوضرلا ءكح نا عذرا وقصد



 كل

 ظ نيو نوكأ لمان دماندعسح دير لو 95
 لوهوملاو ايوفرم ناكل طعاضلا رس دولذا 0

 لفتتنا 0 ا ناك

 ل نه اع افلا باب نول |وىقملا#
 كانا لعاندا فذ نإ والا طاعا شل 2

 20 ا وعملا مقت ن ١
 ١نداب ىسبلا اقلاماقم لوعنملا[تنا
 0 0 7 ةيوتص

 - ا سرب 2
 1 دعب وكدا ايراولا تلتف تتكن
 ضرب ]د ياعت ل وق كلل ذر متن داه نا
 ضام لف يصار ءاوادا ىصحعدولب١
 وعسر و ا 2م يذلا لوعذخا يلا تنم

 "ضب جرو حر ملعاف عسل يذلا ل قعخملا
 موهنن ا مهكر نم الع ةعاقلا ماقم همايقث

 وميذلاوو ءدنياديز ورع فبضطرصرلا :
 قبب شون 1١ نصوضز فذح هب ع

 ينل كاف يلامدس رامى احتج سا
 ا الإ ىن لع ادا ماتم
 أ ادا اكن ا

0 5 

 د

 هيأ

 4 م28 جاوا هوك نا 5

3 

- 7 55-5 
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 اندض ناكت دعب ذعأو ىذلال 1001007
 ا ا ل ايل

 م ل مل اي
 تدا صرب فوصنم ل ىوهم ىتررو -

 وضيذلا لع 0

 0 0 جدلا
 1 (نعمتباَشل 0 ا

 للا دهرا هد هك ارهتر د
 2 1 اام
 أ ملعان ع يذلا 0 زل عقلا
 م دا صضدلووك اسمر عا
 0 ل ملارعا
 يس و دنت فكر أم مت 1

 ىخاديزصد و 0

 مم دورغا كيو ' افا كو ةرهل]

 سوضماهلبمام باع 0 اس١
 .يلعافلا باب يق ةمووكلا_صاذلا ما_ة١نمقبام
 ضل 0 وعاظماد 00

 0 اصخو لصنم نيت ضخ ا لعإف عرائذلا
 7 ها 7 ىك 2

 ماط غم ,انورا تعب ب اذ لير فض
 ب لو ١5و و اكو لذ توم
 مسي عرضنا 0 م ول جو وفرص لعل فين
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 ظ 2 و هص ويعم كب راصمل هغمأل

 0 ادلع لحال نع تبا 27
 داسلا مسيؤت مفعل اواكدع
 0 | فلاب اسكت

 ظ 0 مف داَصن ا عم ظ
 8 ا مب 7 قطران واي مبصت مق
 97 00 هتينب ( ا

 ا يل را تولد
 0 ا بكس رضيت

 1 لعن عزت داضلا عب انلا جم اا رو
 :ىردعو هب عوجرم لعاذ ديدر بصن | ق هب

 تيصراصن ل 0 ةضئا رعت ى
 ىف |لووفكلا ره اتلاو رملعان ع2 يذلا لوهه فل ىننم 1

 نعد تبا بنن برغي ىكرلعات بل
0 22 

 ١ 0 7 ا احس

 ا يوم فاتصل 4 97
 همر ل العد هب حتر م ل“ 4 ا

 5-5 0 ا

 كو
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 دياكيرط يضرلص رياك ا ضاارضب م كلوت دوا
 3 فاك اوضاص لت داضنا د 4
 مفر [مالع مب 00 33 بوي بش

 0 تاعادام ص راصفم 0 ضل ١

 ا م 5
 ا 00

 دم ضام العك ب مب وع و مي لص يوا١ْذ . 1 هص مب ًارعأو 2
:2 0 
 6 | 2 لع اذدا نع دباذ ب ين نقيس
 ندا عباب امنيا 06

 توتا ملا رمت كلوَق دوك ت ما
 00 بري دي نب ص 34
 اًنديدد يرن الك هند 9
 ا 2 ف ِ صام ئهبرص , طعاو نقي صراصنم ل ععإلا رب عبرصب اص

 19 ا زم وو 0 1-0 و ماع ةدرعملا بونك ارلعاقلا

 0006 ا 0
 ا ؟ىتاهص 1 اهتم 0 ا

 1م ا 06
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 + 7 ام 0 يجرم نا و 0 و 0 4
 0 11 نم ل وعد درك
 ضاماووخ بوص+ءلعا راتلا١ نيكس لل امل
 رح هزإ 3 ةنكج كا اتأو لعل يدم

 4 مرا

 1 5 ١و تئاتقرحاتلاو
 8 هي 0 0

0 0 
 بوطماوعاو هوا

10 0 

0 8 
 )ىف ىلع ل د ةدجولا؟ابلا
 ماع توسل او و يىسصص ضصام
 ظ دوغم د اوع وملح تابزافل !ضانالا
 دك اغانول يتلاعب عسإلاب



 هال

 لفغانع مون نأك ادااما عملا, 8سنم لص نأ( اذا هلك

 انزع ةداجلا ةيطج ءالم ياذا ةرك هاذ اماما لإ
 تنال جم اهد نخ هلا تيمأم اذا وا ثم أم هلاثم :

 ان لاك امواتنا ص امج تنا لا حض اهو

 0١ تم اهو يالا جمامد وه لا كمامو ىماهلا .

 اذكفرهالا ترم امو مح هكا دم امو ا

 2 مونعم جمجلا ىلامعلاو لا انا تاداميا لوقت
 نيطن كف راسل نكماام هيلع سس درخلا لمهام
 تلال ىف عرخم تاعومزل,ا نم ىلاثك ا نه عودا هركرب

 الكنلا دكم اب سافر شلاد ادنمللا اهدو امنه عاارلاو
 تال) هحادتلا |ملومد ادتمملا ضيرفه ف عرشم 0
 7 ايلا سما اذنك <ىذرلا + اولاد كضكا
 هش ام 55 هيلا رن وا خافملا) اما ووذأا نع
 ل دوي رمل ١ مس اذ ىصولا لمتد رولا نحوي تكل
 لووليا و ايمروغوأل هللا دابا مدع وعاسلا رقتود ند

 هد مود 20000 نا نم لكسمملا ردمل اوه عمك
 1 ب اوهوضن نأو

 جدتلا مال, خ كح مارمر معصم واد يح هذال كرمك
 ماعلا نع كاىذادو ا بفوضمللا ةزؤشرملاو فروحناو
 و ايف اماما دوك اشاوخاو نآك مسام 9ءاذلا ٌمظمللا
 انلثمام ٌمِظنفا) )هاودلا نع دووملا منال | الاثمث لفل اوه
 ليلا .اماوعلا نع درا كلم او ةكموللو خيمللا هب

 قلاخْن ماهر لو اذ هليشنوأ دار ثرح نلاع )خدام



 يخل

 هر

 اذ اك ناو نار لكسحو تلا مرد كسكوكو ههارع

 الكرد| نزلا ركل دوحو نول نين دازلا ابل ْنَع درع

 يل دتملا يلا يارملا هسا جومرملا مسةلاوصرحلاو دووم
 اقيح ةاتفيرمزاد تلك عدن . ةطسع

 ارمأاب غيذرم ادشلل نا يلا او امعضام ف ىلا ماو ميش

 أيس وك ا نو انمار عافتماو دانس لل درهلاوحرو ظ
 ادادعبلا ةيوكي قران مم ادب لا اهبل هعارلا ورح لا عفر

 وس اميه يدر مال د م كوم وخر كر. ندوه
 يملا عش ثلا ةملع هادا يرجو ماك ا |دتيالاب
 دي وذم كنع دوك ئانوكي ؟ ةيأي و نا هروم ناهسا اب ل

 ثاييأفناريرلا لكوتوكر كرما بيكم نابوكي قاذو ةم 5
 وكس هلح ناهاكو ارهاب ؟ودرم اددد نارذ اركان

 ةراذ هزملا نع يدان نك ا اهْيد خلا ةهالدو اديني
 نان ولد * ةءابو نامت تارئهلا ود ثوم شم نان اىلي

 نوما ثوعأت نقلا كرمك ا( هجشل ههحرلزملا ئدخررجع
 , لهما دما, عيدرم كج ةويأدو انس 8اب ةضرم رس
 توب ندعو نانوكي ةرانو رتلارع ةداسراولا اهنموكلا

 ركرمل نيحرمجب ثاذوكي ةرانر تاما5 تاراهئ اون
 كاذخ نيف ىلا أدتسملا مسك م مايق 0: 2 م

 ريضم مك در هال د نا ست وه كي نم يا 58

 درخا وهو اددمملا نا كاز داماو هركذ مرقنامرهاطلاو

 ادعبملانم راو ا زهرومملا لملاك اوما
 00 سسل اقفاؤسملا اش عرس هاش

 | عوض
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 ةعااوا هع ةقدو رك و هذهو أنا 2

 4 هللا ؟ ا مال
 كان اوجم نسناو نيطاخلا وكدا وخل 7“ او اقلطم ىنكمال
 8 اك هيبانكا ةةولل م . تايانم جنازه تاطايي ا

 ظ 5 نش ينال روكزلا وج مهو انام ىكلا
 ا 1١ عكرلار اصربارمك أ خه ىّقدو تاسافكا
 قى ايضجاطيامع انعم نا تادئبم تفذو اذا فاك
 وتنال اذلا نمو نانا نحا مه باذخ اربع نهع يف ىعملا
 ادب 0 عجرم 3 5 لصزعنم عئررن مانا مانانا كو
 فو ملا رهدر دم لغو ارمملاب عودوم نح مااقو

 ”وباقمادنب هلا, عفر ام قمم ادتبم نحف نوعا
 امو دزمملا نع باموال ارى ررهالهو ادتمملاب حجم
 ناهياقاّيناو ةعاق تاو ءا5 تن أوك نه كد هتسأ

 قوهو تاماذ تشاو نوماق مناو ناتمائاتث او
 نش 5 ثوعاذ ص :- ,ناتماقاهو ناماق اهو عاق فو

 ل يسم ريمم اياك ةلشالا نه يف ادتملاد تاماث
 34 .ةرراب/ ارب اومكاًدلح هنن ف اما
 ةودرم هرم جفنملا 5 [ هس وا 0 8 :رابلا نو ككذو
 هزيز طزد .دوصنمو ةمعاس 0 7

 و ح رع
 0 دهإو أبيه 9 4 قع انتاج
 تدلل >خحاو وركز ةلحاو نايل ا ىف

 كنوملا وجل ده اوورلكنملا وج ةدحادو انين : ةحهاوو

> 
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 ظ 5 جروح نا يرن تيرم اذا لكك تاذلك :مخو
 ةرمثاربملا ىف ئرانخجلاو امتلسإب مالكلا للظلو
 ئميدوكلا تهذحو :كرحلا نامل "تلا قاللاو طقف ثوشاو
 ركدرمو نا قو كلام ند نءانخاو: 2 د قئلاؤ حالا هذ ١

 تاطؤشو رح تحاوللاو نينرعملا دنع ا ىنفويزملا نا
 نايسحل ,هذو ضلاوخ راكد ثنا نا ىلإ, اصهدو

 ف واناب تركو تلمخ يك ١ يع درمتلا عاشلا ناىلا
 ىكابهذو نيدربمل ١ بض ذوو لص عيمحلا قىدوه
 قو عامس !ايلاَد واهلاو طقئاسشاوه رمل نأ ىلا: نوم

 ِ هنا يرانا نم ىكحو اهرحو انك اريصلا مو 3
 مح ىف مك ىلدالا ٌنونكاواهرحوامملا نه ىو ؟رمما

 ا جملا شف ع ةضاكداوطد واولاكزهشاثكاو
 خ2 اهخ فرم »ل جرم ىلا ليا ف عرشمر هريمههو

 اماهد دؤملاب 0 وه 7 كثلح ىيىا

 منعا 4 ةنايافوح دا ىك تم ناكول و اير هلو لمعى

 / مامي دزف مذ 2: و دول ذاوذع يجب دانلا
 او ةمهرمصووحو |دلب 0: ةودرم نح ماو ادنفاب
 7 و عزبح نإعاقو امس نارئرلاة ن 1 ائ نادثركا

 اق لاو عزح نوياقو مرنبم ةاارلا» اندم ام كورلرلا
 امييش الو لح ىم دال ال حؤم ايثك لكمال نح
 ا ةيشس هلا يلا نموا فحاو هظفطر هاب
 رلحلا ف انايلم ايا ةمنرا هو نعد كتف بوم ازا

 ىدرخ ناجل لهل سك ناي ناشكاذ اسيش نابكو



 نأ

 قلةينام عم هركذ حرمت مهام مانلاددارملاو ناماتلا كلتا ,
 احوذي ئيقد انكا فام قايم امك مدلكامح لمد أمك ب
 ىأخقلهتمركدالا |ودانوم مهيمن كف لذ ىرلاوان ايه ىريا
 لنمو دلال انام نكس ىلا اج لون ناوخن رلزلا لد اج
 ىمملا ءارحاظكا ي) .اءعاز عم اهذلا نجلا ىف نطغناو
 داردو خت ىورججلاو راجلاو لغم درؤللاىا مش وندم ,
 0 اع قه امم هدف زاملا قرن

 .- درفام ابل كسلا نإ جلا هر اعرم ىرلخ كراعيو ادريم رازم لحن دن, لذ ضع قرطألا
 ناولمتب امن 0 ل هلل اداممنش ناذهو اهم ل ئرظلاو
 ىفنسمو اناكو وكم اوأ نياك هردرؤت وجو فقر
 قتسدو | زنأكىرق ن١ دروألا ىلاربرؤملا نك ناعضربو

 ٠ 1و ناوةرقتم اوا نا ىرق نأ لجل ىلا ناعهرنو .
 لوا رتبملا لعد اع تتسم مصامهلع او 00 طر قشس
 هم اععلاو ماو ١ دزمملا نكرنح لمم ل جاهم
 نول نا ىلا راسا ءوبا مأذ سر للدرك وق هال
 ىلا نم ملأ ماة لمحو ادئدم ددزت بلىذ زل
 و دل. نع نح وفر الهى لأ نآصملاو .اعافلاو
 لل قحرتع + تدم دنبماو هينا نماميل اع اينإرك
 لوو يمس بليجردلا الاجل لءاسا دب د راح ضل
 ىلاثلا دبش ارح ضادو نان (دنبم راحو لوا |دتس
 أ دتبللا لح هىىوموم ىف نحو اناثلا | هسملاةلخو
 ةيلراح ماهل | هو لدا ادنمملا ئب طدارلاو كو



6 

 ارا لص لاوهوزرعامملا ااهرحا تالا كل 2 20

 هللا ئاكي نأ يلوالا 00- ىلا ئحاذ بكيو ماك
 رو نسوان تاو نيفرم أند انام ؟ دمي اب
 ١ لكس لمداوخو لوا ررتضرحالا نعاه دهان
 لولا نابل خ ملون ىموأ ريف رسم دحو نام يَمْلْصُم

 اللا لح ةض ف مطل رسمه ١ ذآ ضاحلاصالعب نم :

 ىب ١ ىاّنكاو حان ١ ترون هيب ادن 0! ئذوص هولا
 ١ ه«يشنلا يد دلوع ةنلرقت ١ نا روشحوبا قمو
 :ؤينحوناو «لتس مد 0 (ويرح قيودادا ناب ض4 قا
 ئاكنأ "سام ١ :طسملا خان 1و1 مرن هب هم هن الدم
 دير مالمو مظولف ماذ سدو اعاقأاب املا نسا
 سلا نرصب نا -ئلاكا راسنا اعنا انامل ىشسملا

 هذ لما مرفت موحم لخربزن تنااناوخ يدعم 0 ١

 د نشنوريزذ لاتنام ررتلاو وح لاو يح يوصي
 رسالزجلا ميندد وجب الذ حم لاري امج نع أطول ناد
 لاثمد بجي دقو اناوهججو ادّسدد نه امد دهن وكو
 نمورؤنل اهم ل نه ىلادد هلم اراوح ادتمملا فتح
 لاش و ايرلع ةداساو فل هلودردتلاو ايلهحاسا
 ادترليه يتذ د يد نلمح ل فهد يف مهكوذ ادوهو رزح
 تايم يمد ّى كار محلا كاوحدمأ ًادوحو ؛ فورهف

 و مادام فخ ماؤع الاوحرجلا فذح اكو دهعو ا
 لك نءاتلارلان اوج ةدزخ < هحو !ديم انلظح ايلي
 جدصأمو اسوم مهد ادوجوزبما فنه اشرد مياديا ١
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 ارترملا ىلع بوطعم ونمأهو و وم

 هكا هلركأ 0 ذزيلا حوا اوناذ اوه ىاادوحو د فوزيه محا و

 داما نكن هلاداذ امان املك ايلا سلو ءاشللا
 وايقنلد توملاو مها لكدو فرحلا بجي م ةيمملا قاضد
 , كورك 00 اوتو اهزحاك فؤزح ويح

 وأ د فرح هرج دون و مدع وهو رج فرح ادتبم مقسم

 اقف لمادا دمملا جنا هركذ ق غرم م ملا مهو
 اهنا يىتدو زحلاو انشبملا قع رظ املا قماوهلا ببصا
 اا ىانلاو اًساوحاو ناك لولا ابخا ١ث لذ انه قق 45

 0ل' ماؤد ذه تيمسو اتءاوحاو نض ' كلاثكاو اًياوُح

 لاش هال وهو ا اننبلارمانإ
 خلا ماقللا هدهد لما د١ لطكا سمتلا تنعس لاي
 املا الا عدرت اضاناساوحاو نامامان نلت اهملامع
 ض لح يكأ لحلا صئنو اذاعه لماتو وشحابلابسا يبو
 كيسااشأل اذايع هل وَما زقضح اهلازح ىو 2
 ولو نينرمبك ١ ته نحا ذه دحاول ىرهملا يملا لمملا
 عود رأا لجن كافيا ني وكلا روم كعذمو جملا
 توشملاو ,”قيمح 0( ةطشرملا مس لا وبس ملا ماد أيش
 تمر اهداصقن الحي لاوخ#ا وده نول هرتوضتحال ىلود

 عجدو حافلا نعررصي هلا هاش نم يذكأ دريل | نع
 ىج اهركااىارسّ# نمو ظئاورلاك ةقاصو وعم الع
 5 دانه ىملا هر 0 اذه
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ما صنيو - لا عرب قرد اهنسبأمو ىو نأك
 مدقئاط ب

 سو لن وهو ريلع هدو ا يك
 ملا خبل مشو دو

 ما >وهو يلع رظلا ةنتدصملاا» مدقت شبرا صو
 ن “امنه لدملا الاسإلع لش وهو لدفامتفاإ عرخم

درلا وهاما املا رجلا مم ١ نامتأله
 ااهسلا و ما

 مالا وفرد ىففأن نماماعذ نود اهكحاولع هللا ناكر ظ

 العوز زعلا مكث زح ظعو اس عفدرم اهمسا هئئاد ليام
 علففنهلاعمامإو فلا مد بعلم ءاسض هوصنم اها اي

 0 ا ا أ . ؟نأك نم

 مضملا ىور ةمالمو ادب ةودرم يما زكا
 38 ما رية ةلاثلا و ديفا ضد فقد انين ثوصنم

 يأ ليقع دل يماوحت اسملا يزين نهراجلا ذا
 ديزيو لحما بفيو مسالا عرب نأو تاوحا نم نامت

 دوصنم ارح اود لقد رمل ارهجر :عؤعو امب ععدرم اهيمسا

 تافتل ىو دع اهح ,فاشكا و يفك مطد :هالعو ايد

 متاي]مف صاف ا دنرشبر ل8 مم اونع عاليا نهي
 هر رم اهم راد لكلا بقيدو )خفر نأ تداوحا نم

 هلدو ادرر د دفن هاد املرُ همملا ,ىك )ظظ ]6 امي

 ياي دولا ناتاوهد : ص نجلا ويلا رغد
 عحرب ناك تاوحا نم نضام هد ع هته ىلع اونع
ةةعماب ةفدرم ايس قفل و سلا صننو " ملا

 

 رولا ضد يعلو انين .توصساهزحاغرو وأ رمت أ
 الاو

 طاضرجلاب معلا نادال عوزلاكللااقلأب ال ايم ىم
0 
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 ملا وجرفن ام تاوحا نم ضاع لطف[ طغم كلر لطي
 ريملا ىجر زى لقد انين عجرم اهيسا ديرو ردملا ضششو
 ' وح سداسلاو ريتا مصدزم لهو اس كتوصنم اهزد طغمو

 بو رولا بنمو مس لأ وحرب نام تاوخا نم كءام لمح تام
 بوصنم اهماعاثو ريملا مهر زمل عوام عوجوم اهمس؟
 لدوكهلا ىو دام ارم رمهاسلاو ةيفارلمت :ملقد اين
 تيقان نها لهدرامف اذاخ نيملاراموك لاقت
 خيدرم اهيمسا ئطلاو للا هسو ملا عفن ناك تاوحا
 1 علقو أدب دون اهم أفْرْخو رصلا ىجر ره لكداس

 "للا رع لاا ئه عو م“ امنه وشم اذكا ريفا رضد
 لعذ ىبلذ ثالآىا امانورممع سموم ةدوعلا نم ةركلا د
 اهرسارور غو نجلا تعب ىس ل) عجرد ف اك تالوحا نه اه
 انه دوصنم اههرح اىانو رضصلا مهر ره لهو ابل عويرم
 6 لا زارا ىركا مكلارخا اذه رديعلا مد +هكلاكو

 وحرر ل17! ملا عرش# طرغمزع نمزملا بقو
 هديشوا يلا مدون طرد لابعد و مالا عكرن ام
 لزامرئ _'ا:١د اشم ىلو كا الاس لعل اكوهو ىلع
 وحرب ناك تاوحا نم ضامامح لإزو لحانام اكاكرتكب
 مهكر نه لهو أدمن :ئدرم اهيبس ارث وزولا فس و ىلا
 ١٠١ ملا مضد :ملاعو ادن هوصن اهرج اماعو عضلا

 ةنكان امد املاح دل كففاامونع كذا ام امنم ةياّثل
 شا بلسو مل غشت نام تاوحإ نم ضام لعد ككذذ او
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 .مئماجم اسللاحو ريضكا كور :ءلع د اهب غفجرم اهبسادلرو
 ىو ىمم يداه ني” ناد امنه ةئلاخلا و يدا رصد مم كك اهب
 2و مم لا عيب ناك تاوحا نم طا )هد قدد نان أمها نسم
 0 ايفو ”ىدلارفح :هو هوا عودرم ايما رعد لي
 «ودأم 5 ناد اييم ىدارلا 0 جفا مد ىلهواس .دوصنس

 هلا ةدرد ن اكتاونحا نم ض ام لمد سو دانا اهركرمم
 0 ملا لهم اب عئدرم اهماريتدإجلا ملدو
 ”مارلا المخالا هو تقلا مضم هلع داس ترصنم هزم

 اذهلخت كو لاما رصتض ام الع مع ىفرإلا هجر كمىلغلر
 ثلاثل؟ متلا» عرتم# ًانلاثم أمك ننللاب توما لذا لأ لك

 ليللاد دم دبر ماداه ريض! كلون ما >او كيقوهو ىلع

 مل لوم فاهلاو هذى الخ يف اذا هريرشد يشتم ص ل عاخو
 . اكيل لرش يورو برصبب ماد عم كش ةيرصم امو ضد الم
 < م 0] جرن ناك ةتاوحا ند ضاع لمف مادو انانركا لع

 اجزج د ةمو زمضلا روجر مهو أدب :ودرم اهيهسا دلير ريل
 قلوتم لورد ياحقملاو يأ مصد ٌرههلكو اهن توصنم

 ةلملا لكما مدر ددزد ماك د هدم ليت 9١ريرؤملاو اذ دسم
 راس امنه كد امو ءاوذو ررصل اوه ماورلاو كفاه
 رمإو ؟راضمرلام امنه ماستو ! كلل ىلع المك 0 اذه نأ لا
 هل امايئدو اىشنامو راصو نأكوهو فصوو هدرصمو

 تاوحاو لانوهو ررصم نود ىصوو دررهأ دود ؟ةداطم

 ١ر2



 ا4اأ/

 را اوهد ىصد لو ىرمم ا لدرحاد هك ةراضم لام اهي

 ونكورحالا ْى ند ةداضملا 2 نوكلو لم املأ 2 ناكوخم فرمتسملاو
 فرهملا ناد رمال يماو خاضملاع دقن ضاملاو يما

 لع ماومح مساو ملعاف مس او يرممو ةرماو معراطم)عد
 داما مدقتو اىاق دلر ناك ناك نم لماما لم كتشد ريصأت
 "هتمل ند كح رشا اهو تاما مدقتو امماك مرعوم و
 لف نوكف اهاق ديرب نوكن ناعم ةياضملا الشدو 1 اف ا
 هما رلرورولاصمو مالا عرف نأك نه كرس عياضم
 لاسو معلا ضد ره لو ند .دوملم وج اعأقو ل ةعترم

 بهسو مسالا وعرب نا ئهرما لم ئناهاونوترم#ا
 هن .دومنم نطاوباشو هب عجر لخ يي ةهساواولاو 4 ؟
 خد ىلم اعاق دبر, توكىرصملا_لاذو يفك ا مضد هولاكو
 رمصملا مسا ليو لجيا فيو مس لا جرن ناكك دم
 :دوصمررمأ اع اه اقو ل هل ةودرح اد هن نيوتن
 لم نب أك ناك نم لشاتلا محا )اك ريفا مضد ٌءىاعو هب
 ديو نحلا ضامو محلا خرب نأك ئم لعام مسا نياك اهيا
 ريحا مضد مه كفو :دوصتم عرج اعاقو هد ةؤدرم هما
 ن اك نم طهمح مسا توليف يا تولد لوعغملا ما لاكو
 ئ عرانمملا لابو )حافلا نعّربا سلاله هب مودرم ماكو
 حصا نم فرمنم عياطم اعد يعش اجامركب هجب نصا
 معائاصو رب ةئيرمرمسا ىلإ و لكافسنو مالا غجرب
 حمخ دم اذ اياص عصا ينبصا نيردالا لاثهو مب توصنم
 2 يف منتجي ص رعساو جلا فسو مس هلا قرار م١
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 ف يصناح اذهايع ىكو هذ دوصم نجح اماصو تنا عرارؤت هب
 وو ساونا نم لاثملا تلا عمم .ثمتملا لاضالا جري نم
 ملا ة_ص ىاأش ان امتاوخاو ن'اءاو كالقف اًساوحإو ىك
 كلو امل اهسإ دو اًناْهتا |متبملا يا مث بن اهتملازحىا
 ةرمضره وه لبشو ابل ارحبو ارتبمل اج يا نص لإ ىله زم
 نعت عل او دتلاوهو ايلوخد لس باموجرمة اكاد
 اصامملا جو ص انو :ودار اند: لعلب اهدا فحلأ
 يلا طاميانب يق دزجلاو ارشلا ىلع اشوخد و اكلإب

 يأ و اافحلا ددهك حيماطو ميكا ىو هك كلئاسوأ قر

 مأَد دل: نا الامم مزمن ن؟ اشو تس حلا ةه
 حلهو اهي هدوصنم اهيا ! كرو فيو ديكو قعناذ
 او يملا جر :ىلخو اهب ةفدرم اهزح ملقو رهغلا مضد
 امرعنأ ئماد اهلاطح نورك ١ ربركنو مررهْلا دمج نك امن

 ماوعئمايلاو رياقولا نود تؤملاو نم اهلهم ْوْدِج لمان
 يوصس اهيسااورعو فدو دون فعذاو فد ل2
 . تلحوانس ؟ةوكرح اهرحاض (وو بنهلا مشد ىلع اميل

 جول يدل روم !هنيوم# اجزجو اهمساو ان :لمجو علا حر
 . # انبظننا ديالو رع لضخ يئ!لراركللا د قولد لهاذرح
 ٌمحوتفملاو قرولملا كين تولاو لاثملا ذه“ امكلماع
 ايلان و ومب دون لفهذ اجرح و اهيسا عم ةوكأ ١ ناوه
 رحاتأ دلاخ 4 نخل موعلا مان لوقتح نوكأ دمشتب لأ
 ٌثرح نللو ماقب عزم لاذ مقفلاو ضاخلمد ماقذ
 تومنم اهمسا دلاخو للا غكربو ىسولا صنت كاررتم ا

 انا
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 ,92 و كح وادب عفر اهزج ره أكد ردتلا ضد رهالهد اهي
 0 ب قلاع لاثملا ردك ناجي لا اديلع مرم,سو يمك«

 ا 6٠6 زا ءا 0 .

 ١ او | ادن نونلا ديوترد انا“ اههدإر ٠ دعاذ ادرمع نكأ مومك(

 1 هير للا طنو مسالا بهيت هيت فرح نايف دساادلرن نام

 ١ أمس دامو ريما قورة د لد اهب ةوقرح اهزح ما 5

 : ١ "مهلا فضي عش ةحزملف مداد بيفازسل لووذ لحل ؛
 عقلا ضد رم لهو ادن توصنم اهنا تيبحلاو رولا ةحرت و:
 صملا لكم ئدملا فجر مالمو اهب ةودرم اهزح ماو

 ثايب # عرشم فورجلا دادشت نم غد اي وكل ذ هش اهدا
 وكلا ى١ ' ينودو المح تفلت اس اىمو اًنيناعم
 ما دتبملا نيد بسلا رركانل ياردلاتلل زحوتفملا ىا ناد:
 أى ةدرب م6لا بلقعدوهو لاررتم لل نك يههو 4|
 ”لكرلاوهدب هييشتلا ذاىئحمو هنشوا لوم جون
 يذل تنل نيححو ىلاوملا نم يعم جره كرما كراكم لع
 لطول دوود كاكللا تيك كلومك 7 ام تلاوه

 ىرلل لحد يعدو هب اف لاه يتم لاوس عين دام 35

 ب مرنم .نعروملا حد هولا توم ارمالا كوه
 ! بومجلا 2 كيرلا كلاها هلل مك ونك: هولا 2 كلا.

 ظ م فام :عجللاو هيام كعلدللا نا يجسد هللا لحلو



 هت لوالا

 نك

 او هنن وهو زل اد ادتبملا ل يما نم ثا" : ب حس

 *نليساعستم الما ما دج ةلخا دلاذاهخالا عد أمت
 أذ ئكانبتسا دهئزكاد |دتبملا مش انداماهتاوخاد كنان اماو للك
  رثديف امم دجؤما ىلا د :ركذام طع ااا قع عدرم أ كاهلم
 أىاقت ارز تنطونم تنل امنوا تل او لوعنملا ةينفد ح
 افا امر ونم امي اقول اولا اييلوقود | هليو لغاند لمد تكتلشظُو

 وحك لمااو اروي نأ ذا نلف ذلاو ملاوخ تابسحلا ئمم انه نطكاو
 تبحامش اني يملا يعمل ييلاهلإ هدلا نم 25 نا 00
 انليخاهرو لهافو فد تيس اتدرم | دن بنهسحوك

 2 هملسكو اد نابومئماههد ١4الى عم و لول١

 امنا ذويه وهتد وقم دقتعا نوم انه نيسكامب
 بسحا ثم نعل اود دوجلا و قمل تسحوأ# مخحأ ين ع
 ل كهلأ 55 تاناشاب 9 ئامد ةجوا ووش اذوا

 اضن ءاج لو لولا انلوعفم لذهلاو لعند لهده كفاح
 لاعوتي نع عمت لام يعاد لاو اهب ثادوصنم اهو نياك
 0 5 ع ياخ 0-0 وعم جالا عامر لوول؟

 اءاحاركب تعري تمعن هيام كتي وا دهخيل يعم :

 ا اننوعفم ام اهو له الفم اشو لعام
 اما : هب تموا دش ىنتمجا ذم نآن يعمم مكنوأهي ذ نادومنم

 نهو لزعو ا نيموالنك ئحم واسد بدي نم 2ك

 هتو مدعو ىباثلا ةيقلا 0 ناهي ديفت عثر

 امال تاره ادوب# فتدملا ت تاروع تارايسمأاخو
 تبارو ىلاثكا انلوخح ايوبهو لولا ايلوفس ةزول اد

 و
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 بوكو !>ونج مركد لوا ىتلكرملا ههنا تار 55
 احلا دور نموا ,ؤرلا ناما ماسلا نان
 لعد تلعن اعاق ادلاذ تلكوض تلع اهكام . ىارلاوا
 اهب قاثكا انْلوْمَم اياقو لوك! ايأوهؤم | دلاخو لع ان
 نو انة وقوي تناقش نعبتم لوا نانومنم

 اهمدام 3 ١ترمواتْدرع ىهع () تائموم نهوّجلخ

 0 د اعانوافد تدحوم افهان+ اذرهدوك 0 و9

 نادومنحأ هد ىاّتلا ايل يومحاهدانو لوهلا اعمل يات

 ٍضْعيإىاصا ومب هلا اناس انرج مانا له نوادر

 انيقد اياثلا لحما ةضو دين نلثلا هزو ن نموا
 لبلخ عهظارا مدلا رت ا وتد لوقرك ت2 !اهنماك و

 قطخو لولا اهلرغوم مهاباد لعاذو لح هناك (ذ
 تا اهعمان اهب نايوصش اهو ال0 ؟اماوغعم

 00 ناتيمتم اهو الكامل وعش. اذرهو 0

 نعرلا دابسع مه يلا نوما اكادحويوخت دنع ا عع
 بلا تمحوحت هس اهشاو . قلخ نيعمّيلا ل اي نإ
 لانكا امثووهم لوذد ٌملجو لوهلا اهون هيلا لويد
 وعسرلذل يامر 0 بس اهي نايوصتماهدرو
 لاكرداك ىرفخا ىنع ىالوجات دع دامدااذهو
 نأ روهرجلاو نلوم ىلا تدهد وعد امىلع تلخد اذا

 ذل ذيوخأ ! نم لاك لع ضد لمت 2 اهدكو كود لح
 مكلكذا تعكر رهاو ىلا ل١ كروشن هل سارح ! المذ

2 
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 مد هيخالا تملى مادطقا تقذو بطلا تنم للدار و
 تلو انلطتم | دل نم ةنمفظ كوول موو كلذ ضعمل ملا لكم
 يق عربم مماؤللا نه ةرداطو كلذ هيشاافو امهاشاو هم
 لاقلربلاو ددكؤيلاو فطمالو تخلل ابا ةجدرا عد عباوتكا
 .كنبملالعابيرقت صارخ ضعبد مكرم كعمل 1 عت هاي

 نأ ذا فدو عر نا انارود ىو ترحم ونالت توما حاتم ٠
 | مع ع . نام ذن؟ مهول انوضس ناي

 0 ة,5 توونملا نأكل” ككتلو كيرهم

 مالكي ايببموا رهن :ةيادح روح نم لك كداجلا قمرفاوهو
 كراحيا مولا رهو -----2-0--- ويلا

 دج( عرزوعتس عنتد قصحلا تخلا نام 7 نم هلع
 او مشرلا ع ىلا“ مننا باع 0١ هرهو نيرهاو رع ند

 دارملا نمارحاوو ىكتلا و فاذللا نم ةحادو ىلاد ضل
 ىقنماهل تباثلاو سكردلا نع ةرهاوو واد ءيشلاو

 ١ عميقخإت د ن نوكذ نا بيع ةركعلا له نم ةدثرا ةوخملا
 ارا عمو انننك ملوه ملح كراميا يقتعملا تملا 8 لوكد
 مللع اذ رو ضاح لهدا: 2لقاعلا دراج عشرلا لاحوربمك
 دعا عمل عباذ ملركتهد لقاولاد ثوعنجوهو ,د غقدم
 ظافوحو مهثرعل قد وجاب تاج نهرهادوه
 ١و داذ) ئح رهاووهو هدازاقد ١و ىد 0.

 0 سيلا نه طاودوصو رو 0

 لوفد تفدلاو ثوعنملا 2 ةدوجود غرثح نعرجل لأ ندد
 امدز و )عافو لفه تار لقاحلا !ِدلّمبنْأم ضدلا لاحت

 لوعح



 فرب

 5 ىلا مل تود لداعلاو تكودادوهو ارب توصنم هل لوو

 .©0 ادوهو مار 2 د ملول باع هل)هوحو 00 2و مضل

 ل زدلا نم رحاووهو هكر 'عووخباو ةيتلاو د ارك لا نهراح
 وك 2 أد كوخدملا يق توجو ركع نم وحل هدهخ تانك او رك

 الو افح رمح الئاوكا دلرل يرح حلا الح ع وعلو تحك

 3 تنالاملاو ددرخ دارورم قلوتدروريدراص هلزيو '
 2و «مولثلا اعلا هوجو ند زها وهو هرحؤ هلل عدن

 و *, هدارما هذ حاندركتاع يعمل نم دمحأ وهو مهلود

 دهاجرهو كر ٌِ ل مانو وجاو و ةينتلاو هارلا نمرحاو
 نا: ةةوجوم ةرعولا نم مها لفي كيناتلاو ىكذتلا نم
 للا ناملرل ج ةيوتش ا عارم هتيشت ةنيلتل + كيقتو نفنألا
 تلو بؤ اولا نورنرلااح يفدوسلا "ا ومركملا مجيد نلت
 1  ٍوكدو نلداولا نيردزلاب خ بهو نلداىلا نارئرلا
 اد ارو ةلقادلا ده تابح قولا عمن نكدوملا 6 دو
 تكول“ م هين 2 ا ءلداعلا دنمك ت ثرمولقاعكا
 ”نلداوك ١ نرنعملا ب او ناتلد املا نارنلات اج دولا
 ةأج نومك ١ عم ثنو اوج يو ئئلذاملا ناراشلانٌترمو
 اتيان ترسم نهنامك ١ نادنهلا ترو تالث املا ت١ راسلا
 امايفوتلا 7 هلكاذص تاليفاملا 0 وه 5 تلكاتكا

 , لحجر تارو ذاع لكراحرلزمل دولا اومسذ ىكشلا يت
 لج ركتلا وه كيرشتن 2 كوقدو لذاك اطرد ٌيرمو كذا
 و نيلفاع نيلحرب * ردو ئلذاو نيلهر ارو نكقاع
 ةرمو لقع لاجر تارو قع الهراج رصمح 2 دوون
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 ةلاداع ةارما تاحرلتلا 0 نوما ةدؤملا ٍجلوَمنَو لوح لادرب
 ناحرتلا بم اههيشت ف كو لكاع ةارهإب أي بردو َملَداح# ةأرها تر و

 يلكاع ئنذ اوماد بهو القاع ئنارما تلو ناتلتاج ناناوما

 ملكلأذ 'عتفلاذ تهفقاو ان ةاحرطتلا عمابهج كوت
 لظ لف رماه نين ملك لذ | حاورتشسملا توهنمل ارزيمك ةكار

 جمتم صاغن سل أنحإر نولي 4 كرك | يبت ؟ كخللا اماو ةكزن

 ىلا ع ةوعاه از اوكز نأ ريو طراشبد ثوم اريصد
 لوبا نم دعإو ىو ملالتلا افلا ةوجم مهاد رمح
 نإ بعدنا هذه نم نينسشا تيحمملا 8 نام اماكف يكتتلاو

 فاعل ارا نم ىلا ف هحبتي نأ دوجالو كندلاو نوك
 تياذإد لنلاو باو ةيطتلاو هذولا وحلا

 مهدخو ل عيان الدرل تفل ,اهثدما زان العن رمل 0
 يجو هراكسن قد مثولشل اب |9]هوصو نم دهادوهو
 دآدهلإ قليله نوع وءدازدا يث ديلتلاو نلركملا نمرح
 بك ”ىاقورازم لج 2 نال ىكرتلا ءهىبشب مد 5 يتلا

 ماَج ةؤرم لد6 0)و دولا نم مورا » عمت لد تود
 . ال ةارماد يم لوقتو
 2 ن0 كينانأء ارم ملد داذالأ ةىرلتتلا يو ضخما
 5 00 35 اياقو ثوم ةاوما
 صم لا عكذ ىرلا ذهد مان ةعجرد اطاذ ناو قلع نم
 ِْ عمنا 11 صو مفجر لوذسل علا تملا نأ نه

 يمال ملعرمت دا لكرل و ايبجم واذ أك اهتبقه تفد
 ملح اعك طف وجي هي 2-1 هيج تيل

 نوع



 و
00 ' 

 وك يد دا اذوصس ناك اداوهريوت اعر امثورب 5

 ًاوهرروملاو ةوزح ادتمل ع مالم ةقرل نسمح ادار ولا
 مددا دا جرملا 2م وا اطول ئعاربروتن ١ اًضتور1

 ةهم فصلا باني امم دكذ غدا مجرلا + جاوا مزكأ , ْى

 قاوكل لل لع ١دأ توومملاو تخدلانهدحا ولك ن ىزح 8

 مودك ةمذ لوو ةيونملا قرح دام يب

 تخنلأ فزذح ئدو قرطلا نام 5 وح يا فرملا تام

 كودو رحلاص مدشم لك يا اسي ع هنبنعس لك ا
 ابكطعا لذ ؟|مرل 15 هدرملا و تنك دقو سما هوه نب علي

 للرد ايم طعا هنآ وذاولا نول كباطابش يا عنمامأو

 ملي هلع مهام يبا ن؟ كلذ داش | ببسو عندا و وت
 هاطعإ لاح ملام نينح للم نم مايل ةفلوملا عا ندح
 انه اهلاته ةيخا اناببا كاد ىلع دلو اهطتيذ رك انا

 هودازذ ع ناسك اوولظا مك يلع داؤصلانن صم
 ناكماو :يناقوفلا ةاثكملا انلارتجإل اي دنلاو صرح
 انوةروكاو ةعلا رص اهيمدو ارلا يفد ليهملا لآدلا
 ”.انمحا ئلتو هادا » وخلل عمناذ تكبلا نذ صطاركذ

 نال انال لمعلا ع ةركّملاو ٍةرَئلاو وحلا ناس ىلا

 0 امع غزح ه!تئ امو ميوملا ذك ةنارخ ىلا انئل كد 2

 4 ارب نأ كوالا ناكد اوك اد امل سملا نلكو عاتب

 تسال اشناري> ع ثيحنم يا ةذ رجللاو ذهن

 نتكوانا نع يلكلداهوهو ريثفلل مسالا لوالا| م

 5 ياوملا 01 6و وهج بياعدا كيرا تناك للا دا
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 1 سس

 نيل 1: -

 م

0 

 18 م لكلام 0 ايلا دياىلا ىلا 3 :كركلا 1كم (

 2و 0 هاي 2. أههذ يدامملاد ملاراشلا“ م باد از
 ملل للا ذاسمل ا بت هبار يف امل ادا مشار 2 527 0

 نلاغنإو راتحلاوه تترلا اذهو معلا مهل "ضنا يملا ي |
 ظلال اعمل ةرود لاموعد درتسم اماريصلاو لذ

 راتتس ها حاو نادت وهو اههيرمل) نول هلو يك كين ل

 صان ,دكِد ناموهد ابوجو هرتملاك لوالا مكذاف هزلاحو
 اص 4 درأبأ امنه عض اومن لأذو عموم ولو

 واخر كرما دجاولاومإ ةيارلل ًاننمد مهاد مس
 وهو ل هرلا«راثنم 01 زياحوهو ياثكا
 ثباولا افيد عضرل وهو حمطنملا ملادا هال 0
 مهابوا تمأك ليه ود هلب اذلك افحنوا [جول كلود

 اف موضح هلروك وعملا مادو مداد دلرروكاع انك
 5 و هلسالا نع ريصك

0 

4 0 

2 1 
 1 وي

 د ةرامتع

 7 كرداخاو اناوجزتم اهي

 0 لاما و يالا دكدك هوه ك) ماقام درو دومذ لمذا
 اوال كدلا وهو لماود عصلم مثك اكدا داكفوهو كرار

 ىلاو تقلانك ةودره ىلا ماقيدو ى رابح )قالا ىلل كو هد

 ةلوثكرهللك اهو ىبرب او لكرلا اكرم م

 ب لا يف لد انبي امش لهن د ةلصتمم مثالذلارئاصكا

 ٠ هانا هومنم لد بالو صو ل ائلل انا نب تْناو
 0 زل تياذلا ناناد ركزلي١ لد (يذ لأباو ىحو ماع

 طقفرحاو لوملا هئرفف عرف اهلو لوص ارئاضلا نهد
7 



 الاب

 ناو اعداوا ةعيقح سله ظحملاو وا وربع هعجهو :4) نحن هيو

 7[ اهكارسكب ثنا عو ةوجرا ئلاثكأ عفقو حاملا غرف ةرهشملا
 نول تامللايلل نتنأو نيط (ئيلأ مئاواذاطم نيه ائهلل اّبداو

 مباناانلا عرفو د' ١ جرد ومجاو ىئكملادرلملا عيت تنوملا

 اهئاتك ماركا عيد اقلطم نيبباذلأ اهو ةساؤلا قديظو ا

 رحأو هنارلا غرتو تايبائلإ نعمو ىسباؤلل هو
 اياو فافاركي كاناوعو ةعجما ىماخلا عرف د انااوهو

 امحايا جانبا قوما سرا عضو نكاناو مبا دام
 ”>تماف تنحل مما هلع نحإب او ماا اههاناو
 لصتماما ذرابلا نال لاذ لع ثوئم ةرراهلارئاممك«
 لمخل اد ىقوفحمو :دومنمو ةوقرتاشتنملاو حصخشد اما و

 حمتلا ملل مسفارمح يف طق توصلمو عودرم
 ةحاو ايد رطول شعت اريزيلا نم لكل و عفنعتملل نانماو

 را او طازئارتمخو هىم نمو هل هلهاوو ةحو

 .درهاوو امتدت 5 ةرهحادو 0 ةدهاودو يا

 'ءاو ككادك بيازلإ ىمحو كوملا ومخ ةرهارورازملا
 امين ملا كذ نوتم اهنم جرحرش فت 'عانحاجرم
 نحن او! ددرملا باب ركع ئئاد اعانلا ب باد عرثعُولا
 ىلع ةازدو هد وفم !باد ؟ اعركذيم نكشعو ةقثرماو
 اهدا حط كف ةومنم اهيلشداو نيلعشد نمايلا ل: .:
 طغنن ناو مره امحرملا نانا تراسل هيتس
 ىرحالا هنأ ناموكلا مهزدو «,ملرعحأ تايب هدلار ل كالو

 نمل نا ركفروو تل كلاعب هراتحاو للعلا
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 يده فد تاطاح ةجرحاهل قحاوللا د نيرمبلا دنع ى؟
 وعرملانا ىلا دوموللا حذو نياصبك ا بعردسوهو نم
 لهو حوامل نما محواهم قو عاش اهلادواولاو طتض

 مضي ميلا لولا نؤملاو اهرحو اهلا نه قو ةومكملا هنأ

 تحاوللا ناو ايا ىنزر ملا هابا اقداوجم يق واىلاع"لاتكاو
 ملكت لعل داهرملا ذإب لكتتماو مكيو كاطخيو ا

 تيحاو كا> يلع لرن ل اشرح لعاياو باكواطاخضوإ
 يف ؟ جاتحمل | رود رمال اهاحألا نين"كرشم تدصو اهياد
 دنملا لغم ثارا امك دارملا ئدللا لعلتد فدية د سارمملا
 اهركزن ان رجل حدلرخ ١ هرم انحاحو ثيناتك١أسب ثنوملا يلا
 م-اوهو مهللاو نيمك | يه حلا مسالا فرمللا نم جاك ا
 يس نهقحال ًاهيان داركدلا نيههتك !اًهلطم انبديذ ةاهسم نيدد
 اننايمملا مرسل ناذ فراوملا نحلل | دعام قل لا دييتتنو اربد
 وسو يلا كامللاو لاو هالملاب فومادهو لفك ديدناما
 داهوهو يعش اما انا ىد معلاو رمل او نامولا ماوه ف

 أك اوس رلضوت ١ث نم عع لولدتب ل جرانملا يئمعمل عض
 ذوكاو ريما الإ سكب قرخونم ثنوملوا كن وخر كرم ل امل

 د اهل امال اغرع مارعاكم ةلمول بثالارلو نع اوشن
 نيل اطاسريال)ع نيلمهملا لادلاو نيمكإ طفن نرهوتم
 اهذدارم نمرلاسبق مساارلاو ئاقلا قه وك وكدا كش
 حس لزانملا يزف يل! ددوند هد لاة نمو فدك ١ نم وا
 هد و ادن اك سر لع قحالو ىهمدتُم كهدوجلاأرلا
 مابهورزنملا نبا ناجنلل نا لالا لوف نما معشدسو
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 نبأ :ثما اذه بكل لع قساوو دولا ثسن ضحش روك لع
 بلك لع انما ملعا وبس 5 ىلا تكدرلع هشيقلا "ع كلام
 ل” لي انو ولم ادولوضدو كعتد لوول ةلباقد يا ةلئاوم

 ذوحرا | النح ولد يا نعزلا 2 نيعملعمداهوجو ىابهاماو

 دارا تاب للا بلا | هاهو عمد لع ةماس
 وعي فوللاو .نللا ١دجأبوهو مسااماأمشهو ان اكاصنمت

 ىشااموحو كفلوا رماساو ملوك مات شم أمك كافكا
 نلرلا نم افرك وصولا متع ضنوا رباك ىملا روشرد

 مررص ياضا كرم كوعو كيكو ارظنو هئقو دك انلا من
 متما6 ماوأ ع هدلا نور تيرملار كب فاد درمع فك باب
 نف كرارلا زهلا دارن لو جلع ه| جميلا تنب متلك عاد
 ,كرالا تو تارئلا هلا د نب أك تندوا نياوا ينمجلا لهل
 ناموا مساوج دإرارو مايسملا مسالا دوما نم كلاثلا د ةاصحلا
 مد وع هداهب اههور ميلا ةراشاو يع ععلدام هلكو
 راّشملاو يفت لك ىلاو ىثحإك ىلا جن عرارم لل مدح لصد
 ركودامااهزم دحاو لكد :عامعو | نانناوا دحاواما رملا
 وا -ةاسملا بيرو اما ةدسللا كو ند سضصاوأك كتل اوحدأ

 هسا 7 لذ وم اهطموتدوا مكتمعد داو اهريعد
 رو كح ةرهج ءاذ ونيك ئلاد ١١ بيرملاركزنلا  مرتاع
 به صمادب هادو مةرهلا رجح ةوكح ادب هلذ و كالادود
 يوكل لوا يد دولا  حذملا تلوملا و :هونعم زج رود
 هلو مدلات دوكسو موا سقي فود اهلا ناكمأد هدو هناك

 ثنو يكل نانو بنرولا ركزمما يئكملا ناذو أت و اهللاذ اكساب
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 را

 05 يكملادزم ماس وارج اىزمامئانداضر ميم لانا بيث
 ىاثكا دي لاو نأداو ىذملا وصي اهب دا زيف ح نس ارح
 ترسل مهن ل ةر اول! انيس او ىلا لونند ةنشننللا طر نم نم ل
 اورلزملا مجيب ندع ىصقمو نينزا يا زنع د هرم الواو
 كيلذملا جول دا يلاقد لاق لازنلا جزاها لها طلبو ثنو
 ناكلا نم هدر تيدررش امك سنوكا يلا راعملا ي لكاذح ٠
 كانهو رزص ةذرحو قل اذ: ب ازاوج هيِشلااّعِب ةرقدو

 انؤم ملاراكملا ناكاوم اهلطم مهللا نم ةدرم ندرحلا ةاكلإب ميلا
 لكاس ث كني هلا دوملا : خلابم مكلإب ةدمرقموا هل ما

 َْى رضاَنْلاو ال ما هييلااهرقبس طقم اهلطح تلا كد

 سرؤد| يد مل انلاد (هك ن اذغلا لها صو هدم يذلا 2 عم ١

 نحو مالاب مالكلا ثقب كف هدورم لع نلاد هشدلا اج
 كب اده كو لذ :كاوا الو نكي ناذ قاد لاقد وذ وضاوملا

 يت ماثعنبا لع كرجاموهو ثلث تنارلا ن؟ لغاماو
 عكدعبلاو تاكذاإو ماللا نس جوملا وو ىنتكان ريال ارك
 ن: ل اهرحو ئايلاب ذنوزرم ا ع لعمولاو ايه ةنودول اه
 ملكا تئدش | دقو :ذاسملا ةدايزنرهشت ىف ١ اهدالو

 هين برا م»0 فما نم هجارلا و طفلا شذ لذ لع
 تءملاو نرهلاو مهفلاو لحلاوخ قدوعلك ماللاو كاما
 هاب ةرهلاتبلو يوب ليلذلا ااذو اهرحو مدللا ول لأ

 ناسل حل اهل مل نأذ ,يسضج اها يعو ماوبسك اهل
 ايةورشح انزولخ ناو يحى املا نحاتلعح وون حوده

0 
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 ازاهي امّرؤاخ ناو افبعص ناسف ولا قل ووك سمكا هارذا لو أ
 أآماو اع لجلا تاو ئلابه ىنملا صياصخ لو ثلا
 و ىلاوخب طلعوا لولا صختوخ ىكرلذ اماروعلاو ةندمع

 رطقما يرلاوهو ٌدقرحألا نم ىمائلاو ممل د مل تلسك ١

 ىا مارح اوموصد ذادو داعيا يحي ملو درصمي صملا
 وو يس ل] كوصوللا داو كراوملا نم اذه ىبلو مموص
 بص ال ضوعجو دياعيو لص يف روت ا مسا اككومذ دارملا
 ئاىم نيد كرتش بو عرع ملا نوادي 0 هانوم ف ىفد
 ركذملا هزل رك اوه لوا تملاخدهاو الد دولت
 ةزثنل ناتالاو ركز ١ كيشتل نازللاو كما ن أثق اع
 لعام اصنوارحايلادو اغير فكل اهب ظْولِتو كنوملا
 ايكا فز اتماث ناتئلاوأماق انارللا لاح ل ىتن ىكملا
 مئاولث نئركا اهرحا نام ركرملا وجو قلاو يدا ند
 كوالا نياثلاورملاو ماو وجرلا ةلاح ئيايلإب طقض
 لل ١ ارح اانهدا نام كنوملا مم و عرعو لذاعلا
 كو يملا قد موني ىلاثلا تزملاو اههزحيو ايل ا تاباب
 ترك, دازكلا مع هينع نمو ةىذ مادو اظاهلاب عمصص

 نم لطا نيو همن مودونع مأزنم كزن نا لقاعلا يوك

 قا نم هل رعب مذ ءاووونض لضف كلا لفن هن طلتنخا
 سيلاو كولا لعب لولا نافذ نثر لا 3 نمو تارىمكأ

 شلاو لاجتاو نييمددلا خياثل او امو موكيلاورؤلاو
 هىذ ءاونوحم طتقن لفافلا لول ىو لوموملاامو تاورلاو
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 ماصوع مالا جم هل نوكلو اب هدلا دنع امد دذنن ممنعام
 وعو سداسلاو كرولا قامو تاوئسلا قام هين سن كين
 مع زودرال | له نم دحا و ىلا قيبعا ام سماخ سما مال

 1ذ 1 ةركملا ن لزينحلا نم ذحارو ىلا فيصااهو ىعملا مالك

ل مالفو يلعاج وعد تفرد :ذروه ىلا املا :
 1 و د

 وو ىضاقلا مهلاخدرارلا يف كرك أ مكد اذه ملاغد دنه
 أمملان يلا فانيبام بس نخل تير  رفوح ىلا فاش
 اهيودلا هتنبر يف نءائسالا مس! يلاو لدلا شرؤي مهل يلا
 ناللملا ةضر وهزم «هلنكربمصلا يل فاضملا ل ينابكا رك

 ١ فصنذ لحام دلارب يوم كوذد كلالرامل ا هتبتر
 ىيعلا يلا فاضملا مسهل ناكولذ ئصلا ىلا ةاضملا م لأ

 وهو فوصوملا نم حربا رذملا ابوكل انا مزال ريصلا قر و
 نوال قلطملا ةيئيحلابةفوملا ةرمائا +#تتينت عمم

 ؟اضاانب تغدو نت انين لا ةبنلاب اعركذ يلا قرامم ا
 قيناواولا قاتلا هل كنب لو تعدب هيض لزمملا لولا
 كرملاو ماس لإ مسا ىماخاو عدارلاو كلاتكا هن تعلم ولو
 م-0]و هب كنلو تعدد ٍتْضاص هلا قوملاو مهللاى فل كار

زي هلخو دحلا» لب دوك ران مشت ل ةرذنل'
 ا دوهوم يسن أ 

 ةا,مارام رحاو هد ضنا ىدولو هلزحافلا مدح ىف.

  مكاازهذ دحاو يملا ذه نم دهو الذ اذلاد اركذ
 واه اذ ىمك بروم ىن > ء ماتم اماو هشعقدام

 لسللا دوجو هومر جاوي اياوكذ 6 امل ةعونم



 م

 ئلغاناد كك دك فج ئا أمك هرىتم قلع قدصن ناهي
 ناكَك دحو ولو ؟نالا مل دازحا دوجو [دع ميج تنكأ ذ

 ىرمعو ميركاصاخابوكي نإ الع عضوت مل هناا اص ظؤلا ١
 كلا دهم صملا كدا و سليج لا يساومو عمو أئاو

 6 هلا يا هيدر تا هيرتلا اع 0
 يحد ايضد ملاوي 0 يرتبلالع ةكم كك
 ,لاعلا لةرلاوخ م ق وجا نأ

 لوخدلم نارك افق نمد لج 3 أف هوك سمرولاو

 او نإ ١ لومذ ناك كراحملا نامت عي لمد ل وامملع ىا
 رهللاو نذل ا لوح د عمن كن زملعهلاب نانةرود مهن ل نم ْ

 اعف تءكاوحو ى0 1 هلانإ | نم ملا خيدالد اميلع

 ىطولاوهو قانا عمرتم ةركنلاو ةالرعملا نع تلم
 فقطع ثا :ولوهو ه فوطعألا يا ىليولا تبا اي كاد

 روع ا نع انفي لا قرئاو قش ىطعو ناي

 نكن ادام ينل ا تكسف نم قولملا يوم ئعسملا 3

 هعوتبم نينو هنن طمونملا وبانلاامد ادم هب تلا دا

 ملا اهركذام و ىظحلك ولا امتعضو يلا فدرحلادحا
 موكل ناب لفه لعالم كشغ قطملا قادر: وقد
 يجو  طقخ ةحت يضحز لخ قيضكلاد مولع اع ةزبهلا
 دن عد دارلا لولا ئاحملا نلتمم فطحلا فرحوا
 5 اما يوللاو ظؤللا غ مدع فوطعملاو فوطحملا نب
 داعإف لوهللاىدات ناثكا لمح اهي كذ طنغللا عام
 يملا: امن اهيتاماو نحو نمؤخو بادو عكر لد
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 طوكتو اناا واش يلع ملت لد للاددان ننال كلش اهب ىذ
 اهيزلملاو لوقت 2 ولو تن تلا هل ييصلاؤع 8 قلطم

 مد ومعو ديزد ةدررمو طهرعو ادار تنابو كمتو دارا
 ا'داو لحد م الاثمو ممفحو ,ضدورعكو دئرك ودإت

 وخلع مدقسإلع كلا ارخانم قطعتذ وحلا قلم تدار

 ىعوملا ءامرمو مهارباواهزد انل نارين وخمت هلوذ
 ليم نم نإملا لاو كيلا يود كرك كد موووت زحام

 ءانسجي اذ ةعقد لوقوع 521:2 ملاع فوطونلا ابحاصمو
 امجم اهرججام ٍْرَم مو ءاذللا خياتلا :ينيذسلا باص او
 ن وكب ناوهد كوم 1 بترلا عم يعللو كاعالاو الق
 نوُكَت مو قاوسن كولن هةقد ماودك اح قادس تؤطعلا
 وعاغا يلع فومعملا وكن انا هل ةارملاو يراد بيتزلا
 فو ناهندج وهو ثلا ئعح ناول اطنذل_كنل ا
 اودوه ل شلع ل صنم فطعأو كلذ وكام ككاو لولا
 2 مهج هللا اث اا لتد ىذ نجرلا يمىماولاسرذ ةكذ

 كباس قمتم توك اوه بيؤعُملا بدرتلا وم ابولكو
 هذ ١ كود مب كش لك بديققدو ردا دام اون لهم

 لح ةدح 0! ىونبد نكن مل 151 ل دإود تالف ةتقتت لد
 /د د وح دثراح كادلا علل ملواطتم هلده تنايذاو
 م ىخا+ هنزل هن ل يرمواووف )هلا تي

 ثلاثا د ذخالاو سدرتلا وم هدكخ#هل اشو
 ىوطعملاو فوطحملا نيب كيرشسلا عد :لكل ااذلا صد

 | تدب ىئاللاو بمر ؟ريقتو نعل كايعلا# ميلع

 3-6 ش١
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 "تيرم ادع م ادنرن تلو -خر مه دازاج كونقذ نيذطاحتملا
 كي هل كراشمو ارهاق ديرل انو قره ورع دي
 .ةونملا يدملا نع : حان ثوطعملا يلا هونمملا يحملان ولا

 , ادا مه هرداؤةىذ لود هنمو ناغرلا يت لع فوطوملا ىا
 ىللوملاو فرطعملا نيد اكن صدا هدارلاو هوثثا اكن

 اردن منيو مرعوا دراج ثوقت ئوملاو تارع اق يلع
 مارعا ف ديزل اكو يعمر عا ددرد تيَرهد قرعوا
 انوا در اهو شغل ادحول عورط ىرل ةكراشمو

 رع ابلطلا دما ةرئحركدو | نرعد !هنرايجوذم اببملاو
 - حاب كاوا ابتخأوا بيرن كرت نينط الملا نيد
 رحاب لاو رزمكأ نيب فرعلاو داهزلاوا العلا ىلاهونم
 حاد لا 2 احد رولا ب نيطاخملا نيب وحلا عاذتما
 ند ىرلا كرما ملكلا يا كطلا لناةموهو دهدو
 مكتمل نم لكشمل دزكل او ثبملا لمع نا داش

 نما لنم يدا يرد ىلعك مالو أ اذ او هذ لوف
 بلاد ةرهرود ثتودو )د١ نييدلا ىلطت ما ىماكلا.و

 مرمع ماكرنيعدل ناوي نيدوتسملا يلا يدحا ع
 دارملا ابوك اذهل و هرزعاهرجا ناداهط اي تنك د١
 مرعق كدواو عمد هلم ع دووتو !دل كوخ ئييكدلاب
 محا ئمع_زا ىلع ىو ”لصتم لود ما ىعدو ئبجتلا
 امك نعيجنلا مايداهب فلطد ةرهب رةوبسح ةولذ نااه
 مدااومءمدوشلا قْزعَي رقوبم بوكت نا غنلا انلاكم
 دوكي كيمحب كح تلخارلا عو 9 ما نظل ةرح
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 ممكنا مهبلعاو سمن مووت رومملا لهو دلهلا عم ةرهلا
 لصتم د ما ثيسائاو مهرعدراذن لا اوس يا مرش ما
 ملاصتلاوزلا نع اهدحاب يخت هكاهروذأيو المقام نول
 مر ما دلراجاوموخ ئعملا قو بارحلا' يكن اهيمسكج
 اجار ير ما ددزب ترماومو مع ما أدر تباماوسو
 ان وزد ير ما ديزي ةيومو هرج ما 1 تبايو عر ما
 الا هد ئىطقتملا مااعاو رح عرل كامو مدارعا 2 دلرك

 مادو اهب طن رح اهيلع مزود لد لستملا عركذامتربك ٠
 نيل ادعومول ماه قنم تيعسو مولا ةزجفو نعل
 دام | ملراج دن كاهل قعم انقراني هلو لقسم
 عزب ءانحدو مريع ما دلرب ةيرمواورع ما!دلز تنإرو
 ةرسكملا اها ايي نود ا رشه 7 عد
 اماو لزاما اج اودذ اهانمم قف د١1لكم ًاميلكم دقوبملا

 د اقم اورككع قو ورعامإو دلزاما بايو رع
 قناو يعم أ بهرد وهو ماك ننأ قطعلا ىفدرح نم

 . هه نونا نكاو ةدحرملا ابلا يعن ناهربو نابع
 محلا ثو امتخا اماوادنعاما جيتتوف كطْلا# مرتع
 اوكف نحللاو فطغلا قدا لزب هرعاماد دراما قاهر
 و ماقد لاو لكتللزل؟دهدو حا: كاد رشقلا بطلا دود
 د فطعلا يول طقف نحلل وا لكم اهنا نملوولا دنع
 دمع لب مز ما قوم كاجل] دود اهب قليعلو ل: هداسكا
 جبان ورمذ وردد لب ديرب تيرم اهرعلم ابل تنإرو
 نود لمتلإن فوصوملاوهو هكح نوح هنإعا يق ديرك

 دار



 ذل

 امو مل اه تناءاهو درعا دراج اهرخي نك اروجو كلو

 تدرتح نود هدارعا يف درت عيان وريذ هرعإم ديزي تر
 ال) دودو امبب نطعند ال نماثلا و كلن نود لعنفلاد فوصوملاوه
 ممل درب ةنيرم ورمل ادن تن الو جتممل هنن ماو نا
 لعملاب فوصوملاوه دارو كح نود ماى ةردزل جاتو
 «وءاماوه ددرف ابرع لاهل تماوعرمالا دحدو قرع نود
 ادوكس لأ حمانلا و ,دارعلا + دارك هن! وريم .مرغ نوح نود
 ناو ىو ىف قبس ناو ايدوطعم ذازدا فوري امب نوما

 در ماذاموخم كاد اهبلاشم نارك! دنخاولإد ندهن ن
 ىرمع نكذ ددزب "مرماه و أوك |دلمتلاراهو مرعنك

 لغملإ» ةرصول ا وعمر هور كك نود ءكراعا# ربرك عدانأو وذ
 ديرتورمع نكأ ادن .نضن الو ياما ادجن الشو حاز نود
 نود كلرحا ع دلرك هبا ورمعو ورمعن ود ص نع شئم اوه
 كرحاثخ أ ذيوك لحاّسلتا ها زطاح تاو هلم

 انو نك ةرمناعولد ار مهجة ارداوبىخخت لاقرو نيا
 ةلذاركا نكلذ ععرظتنتو ) وتبم 3 جدآ ةوذرطنن ٍدرحلا رج
 دعااب ارت ناكاموكاداو تللو ررما فحل عا
 اي ١ يع ةوطحم هفلا اجسىملذ همنا لد نككو ملاجانم
 نلاو ياردوزم ن اترعوع لن دزه ليخ ديفح نطق نه دما
 مد هدر نك داز مارح د جأد تةبسو | هما وين(
 درمجزلا زوج 0و ارتبنا فرح ئكرو نه لو ادد ورجح
 .ب يكطلاو ئئالوهو رطرك تاودل فيطحم دالك دارف لاذ
 رفع ت ضو يدلاو بلع لا قرشت ع فرشاملا



 هفلا

 نيجلاب أاممشوا ١ اا دات ي رؤصصلا ناد اهاملا

 يحوتعو اهم ولك يح جحا لكوتل الاه لا ةدشع
 طباخمو هداعيس لو : ىسمااعرلو نواهرتو

 لذااو يح ذزح» نحالمتللا انكم 01 نح نا لا لذ

 - اهيا نوكي نا عنارااو
 ا 55 5 >اتللو سح'ى'
 تاهت نحمل لاا هعجرم 0 لذ ةدابز وا 35

 حا نا

 . لافشوح تانك كري نول اوني ىح ىمقن 3 و١ اشبلا
 نابصلاو أ نلا يح ىثنلا ليلعب وم كوىم ىعتن يق واؤز رك

 ئلطم ديكو اعنا |رياجام ضضقنم ناب عززرلل ةبوكل و
 لابن بجاحلا نيل اه ح كو ءاذلاك بفزرمل دف واول ايدي
 ١ سبلت و زجا تحررتو اضخد م لك مهكاوةولعلا لح لم
 اداه اروهظ + بِلا انما رولا انا 2 بيدرت لو
 . امناهرجام كرت اًساعمئوتخا عم قدعلا ةدرلا ةذهو
 طعما تعزرر عنجرح لعاهب تا تئطع ناذ ,ماعائ اساند
 ظ تضوخ شون لعوا ٍفوطعمللا ترصد توصن_م قعوا
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 ع مسالا فطع# نون فوطمملا تدرج مدر العدا فوطعملا

 هايرمتو ادن, تبإم ضحلا قو هنو داذاح عقرلا سو
 اينما فطر عون جضلا يئامإو دربخع داب ةيرس ىضعتملا»
 د5 موتك فلا ينو هان دعجنو موقع عضرلا ىف لعتلا لع
 فخ فيرمرلاس ىف ودل دعتمدو جد مل مزجلا و دِلْر
 نما ام نطحلا ؤ طرشي مل زبوك هذ هتحنت هذه

 دوج داملتلاو قنونلا ع توحملا اًمداوم هوك نه تكمل
 يع غول فطخو ارو راحو ءؤدملا لع ةركتلا قطع
 راذلاو ملعو عوبجلاد تملا لع زدملا: كلر لج اهو ةركلا
 ام و ضاطكا يلهرضملاو يضلل عرشه اظلاورلكعو توما اه

 ق غرم قنا 5 ىفطعوعو عااؤنلا نم اياتكا نام نم 'عزو
 ديلا اب سلاقن ردكولاوهواشض كلاثكا ناب
 دامانك ا مسا ءللدارم ىرصملا ةالط) نم اولا سكن هولا يا

 - رادو ل ةلالاسابو ره انرككذا انما كلاي
 دلوملا ئوع دارا ةائلارنعواولا لاعتسا عاش رك رإ
 لول نيود عوهو لوماكاو :يلملاج رعوت يره امزجي جنا
 اوعد١ هندهد عوتملا رم داود يرلاوه فلل اذ كومعمو
 لاك ارخآشك ١ لوقرك م01 وكب اهيل يعم ريذ

 طفاذكحا بامساذ 2 0_ود اهلا ىلا ءاكرلاخا كا نم ن؟
 لوللرك فانلا كاضاولكذوخكوا ممول اواطغحارن قم

 دب لصفلا: ةنوكبو قيذح يعم هداةربدع قدح كاوذو ٠
 ىمحا نوتحاللا لانا لان يلغبب ةاهيأ !ىلا ناو اكد
 لوعذملاو لمضلا نركت لانا لأن | لود 4 دهاشلاو ىسسأ
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 ون منول هللاء ان لذ املا ماو لوهلا 3ن١)علف ثومح لاو
 : .دوكسلا يومعمأ تمص تك كاودد ديلا ادرج لي دانم لل

 دعو شب بحجمبا 000 رككشك ١ أدفوخ حلاو ادوكلو .
 كاوا ف فرحررلك 0 هوهيتو اًمئاوم لع تزملا تخل امن

 ظ 5 لو للحا يوك رح ناداىم ىح لحا ؟قاودو ئينرمالوهو

 أك ضرلا تلاد لص ةهد لود رركام كدلك ١ ١ديكاتمانه
 تراص مح اميلعررككرك ؟ ناو كد دهداك> هائعم نول أكد
 لكملاو لكراهو ةيهت را و هروح 5: ؟رركم الو اب ايه
 . دحد افص ذوذطملد ثولؤند كي قكانا هائمح نا اذصاؤص

 اديلات نتيال1ق :قاثكأ ىملذ ىل هاو نييان نثري فص
 يللا مهلا ابامأ ابارغل ١ نع دود امك روك اه دارملا لد
 28 دكوملا جبان نيوتقلا نم لكد مد لك ْن ةايمو كوسا
 ادوصنم ناك نأ ةصخد او اعوجوم 20 نك هعد اء فاكك؟

 موز فروم ناكنا هادردن فد انهن ن نأ هاموح ىو

 تكا نلج رك توكل دكذلا نا نزلا لع نامت نن
 وحرا هددكوياماهرح 1 ناهز زدكتعلا و ةركذ وكي هدأ
 . كلاوو ب تولا رزع ةدولوم طاذاب نوكيو تازلا نعز اجلا

 هرم 4ايملا ةوكر نا لقحا هلزاج كلذ اذان تصاخ نحل .
 لآو لاقحلا هنغمإ هنيحوا مشخد تلاد اذ اذرم لخيوا هناا

 طشاعنب مخي داواعرحو نيفلاواهدحو ىكنلاب نك نأ
 هدرعرفش دلزإ» طولا ندلإحونو ىكم ا١مرون نك

 كندر ناعمتيوامل ةرامتسم نيلاو لارا وه ىنغملا نول
 وهو دولإ لع عم صف لازع ابوحو مل مجيعلا ميدؤمضا
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 وا اممنعو امنه ناردزلا احدنا لوقت ئودجنا و ينثملا

 دازم 2! منيع اهينف دعف 0| زعا3 نرد امزدعا اممنت ١

 وأ | مهنعادا مار دو هرمحو دلروا نورلرلااح عباد

 ع مهوهنوا موعد مهسنن ذيك !او منعا مهيفنا
 قو هندع مئنوأ هنيعوار ف دلزاحر كرملا رطل ىو

 ميو و امنع اهيننوااممئعوا اميتث رنج - تاجات لا
 نانيعا نايتفناوا نمربهاوا نيرتفنا تارزهلا تاه

 عظم نيدكاو سننلاد لصشم رص نم دب ( مارواه )عرتو

 ' يت ةدشنلا ن دايم

 ظفالروكبو عمجلا.عرهاظامع وعملا ةدا ما وترل هل داولام

 لاو مج اوهو ينل روك رلق عمةاعو عيجو +5 اي
 و١ نومعاوا موقلا اجوتت ءفنلرب الذ كرت نك
 معيتوا ملكرت ؟ ترشاوخ هلام كزكوا مم اعوأ راج

 مداد كو هلادن كغ ول هنعل هاك دئراحدوكاو هتءايوا

 للا لقبت ملك عوتلا اج تلذ 1ذ) لذ هركذ اى وخر نانائاد
 03 6-0 نول وهم هت موق عام مايممل وقلا» هلرن
 مىحلأ ركذ وكنلا مهلك كفافذ لما لاوعو اهضعد ىا
 5 رام :ةماهو عبو معادلك لسن نا بكي 4

 نضرولإ قام قلخ ديكرللا نم ىبلط عوملاو عانلا نيب ظيرلا
 0 داون, (١اعداو موج لاوذلكدك ناكولو ملا عمل اورج

 ليئوملا جماتص نبا هلاذامك لدزتلا لعلم ذر رمد
 ٠ انك ذوتذ انلك د لك تملا دكونو ةلوصوملا اه نم لاح امج

 ىل ؟ريسملا يدم طنا اذ ١ اياد نانارملاو اهلك تارئرك؟ 7

0 
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 كف كتخا ادا اهب ركود لذ اس قي نارئرلا ماد ىبةأمك دلو

 أممجتو هما لإ قايراع طع ورعت تح هر تاعلاش
 < اهمجدرلوم نرمجا وح ١ يجبابوجي اهعجنو ثتركا دورك
 ريش اقلب كوي دشوملا ةدال ىلا ماقكلا عت دقو ان ل

 2 جاجا معا باق ظاوك 01 كدت يلد ةبولحم

 هممااذا ولم! جمكت نم ذوخام جك جمج! لاول ىا أو ملع
 ؟ داصتار حضناو قئول الطهو تدلا نم ةرونحام علا و

 الملا دا ةرركاوهو جعل نم ذوخ |. دلامعم

 ل دى: هيجاوت نع +2.او و ا نعلكو ئمك ١ نع ىفنكا
 لك داردا وهل جرراذ خرلاو نمدلا نع ىلا داردا
 ,يناود نع وادارمإ دلك شل بضألا 2 وعا نع
 7 فشلا هرص هس نيومحا موتلا»تدرم ىقمملا»

 هكدا اهن ل ركومل اررعك اضم رع اهتنوك ةلاجافت دود نيلي
 اهيل ةمداذ هدحو ركوأ ١ص ىلا اضم لكد لكدجد ايلا اهب
 ئويومجا ملك كيلا هذ ههالاذ ماضا يف؟ +اتع هذ

 احر لك نييلع مدكبن نإزع نم 0قبقتسا ناي راون دقو
 لاذ رهاتتلاو 00 موتلاو اوح ب !فلاو وجا كج
 يلو خيمجا مدع 0 ئوحا 5 ةحد هنفا
 انلك 004 انئتسا نيمركبا بلا ةرارج دنعلاعج هاو مج ة

 0 1 ب او
 دقي ناب أ مست ٠ بحو ميأَوملا ظاولإ تح ىف !!داو مدان لا

 كرا !د١درهتت نأ زرت هلا © مصبا م ها ونكا جا ال
0< 
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 نوجي هناذ توخمل ةد دهنملا ةوعلا فال أهزكل ةدوّحلا اهي
 الكا فطاعتت نا نرجع لو ايامملا وتحل قط اصَتن نا اهو
 اماسم داخل دع كاؤع لصف نود ةيداتتمرلرت لب تا ءلوملا
 اج ااه هذ ةرباذملا يعمم فطعلاو رحاوملا يثكا لزم ةلرتذ
 املاو ىلاىلا دئزاحنىنلا 3 لامي درم ا هندعو هئن هل

 تلا نال ديكوملا ظاؤلا عطم لوح كو مدقد امل ةدولاو

 لكنف تنا تفوخب لم ىطنم ىنمد كلوا هديبآون بجو نيعلا)
 مدا ثا وبوفو اهضنا اهاماتو اكفنا اتنااهدجو
 نكشحدا نمن ا ئتمثو نكىنعذ | نه نمقو فن ا ود اوماّرو
 تحرخ لمولذ ١ ثاو|رصك ا داما دنع هيلعاتلا ماهي هارك

 نسيملانلخو ةايحا تهون اميئندا رم ايلا تهرب أهرئيع

 يلا عنتميد مهنا ةلورئرك ا ماقن كا ىلا + لكىبلأ
 نم كونا لملا وكت رهاظلا لود 0 شملان ول لمنع

 هدو دوه لكتب نولي نا ونتمم ةيدرع اب ساق .
 اوماقو وذا 7 يرجو مهيثفن أ مهين نولطبو

 أرصكا نال بحاو كزياح نهيد لمن !ارثملاب كولا
 ارم تلاثلا: دكرملا هلو ٌغفجر جزع يلو لإ كوم
 وعووب ا ورك نه ثلاَّمل٠نح سملا غزتامو ئيملاو ىتنك
 ربا _تتسان القف ليبلاوهو ادجإر + عركم ديلركا
 ِسِبْلاو رمجرلاب يب زذوللا ل طا منع مب ةيمشوهبو
 رئدوصو ربركتل | لومد نايك نب ؟لاقو نشعنح 01 هل ا
 رظم اولد لا دومتملا جاتك؟وهاه طع او كرمك
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 مزه لررولا وناد هذاذ ردح اماو هرهحانه رعومذد نيدو هنرن

 هلوذ نم مولعم اذهو محو ضؤخو فدو عثر نم هام
 هلارع ا هيف هوشإ لمد نهاعذو | مسا نم مها كديا ١

 ملل] ئم م-ولا كبد ياوش>د عوهو ىضفخو ضنو 23, نم

 لوالا ىروسامك دس لب ماسيخأ 2:4 لمعلا نم عملاو

 ارض رخ لولا ون اجاللا ةوكي اوه ىلا نميتك الرد
 ةراع +_تبنت يل ابانعا و قئادح !ذانم نيفسلل نك كهذ

 [1ي معوذول لك نم لك لرد عر هت نم لدا هركذ امج صملا
 رااقولاب ارد نعذ هداارر مآ ازبؤحلا طام ىلاوك دك هددا
 ناك نم لك لرد رف لاح لو يع نم تس لردزئرملا نع لري

 هاتيدلو لك ذزع هون هدهاو كرت" ١ تنام لع ىاطبلا اليل
 مه قمل سند هذ لا هنم ذر ملأ رشدن رات ىلإ ! كلا لود

 بزل لددوصو لعن نه صعبا لحج نلالكو ئعملا 3
 يلا ءاطشما نم تيرا 2 مالا يع هدلد ىلاهتد وذو هلك
 . محك ا ككد و قوق هلو ىلننلا نم لرد ؛[طتسا نمد كيم
 اواسموإ مهةيمملا نم قابلا ىلا نبملاب كيل ةوكت نأ نيد
 هدب هلو نال و١ رطصفو ا هتك ىئنعرللا تكاوخم ريح شكا وا
 طبل هرم لربملا 21 حرب ريد هللامقدا نم ضعمل] لرد
 ديالا رطكاناذ دالا قامك يروم نالاؤس هلك ضعبل ١

 ةيولزملا ةلثح#ا6 لروكرمو ١ مهم يإرروم نم لرملا لع
 سيكا نع كاولسم هيئذ اوؤونع لام 01 لحب كلا
 ياتكاذال لول لقخوحام رتل نلاخاو صنت مارا
 [سوخ زغصنم تآكموا اهينح راجل عتب أك دفصاحا

 . ل 5

2 
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 مزاب هاب 3/واهالا م هد_ىكك لانك نم بسلا لولا ناد هلاحدل دل

 وعاشو ؟وبموهو اع الع ةهماخ اد ترص راو نا ريم

 وهو قف هسنرذ 2, ارو مود دبر قرمالدد ىاثكا
 0 يشن ئم م طهوه لب لجبال عاهرح :!ملاخا قولا
 هاجم دن. ياو لاه 01 هرطب لاش اءانصمإإع هلماع
 5 احئاقنطب د 5 ذاع لمخ هاعغلا | نأ كرد اره كدا يكتسح ا

 ءلوندلْم فرس لكركو' ءقصكأ فدرطب هركلكو محو ,لعزعو

 ن اف ورس سمؤلاو تونلاو ازا قهرسا دبر نات هوا
 نم نموسلا لرد جامكولص ئم لائك لادن 3 دب الو تتح

 رهثلا نمل ائتأ لرب لقد جهرقملا الا فاك دوكذم اما
 ةهدمل اوض قامك سوحاماو قن ادرج أ اهلا آنس .طدا دارلاو

 اىلاو دوره لا نم لردرانلافرانلا دودهالا ناييص اان

 نما . د ته )_لدي وبارلا و مهرانلا ىا ثدزهي دد

 ككل لكلا فه ظفلو ةاينمل لرد صداسأاو طا"
 راد جرد رمد كاوووع مكتملا مد بسك قلي اماو
 لدي اره اوهو لو الادمتت سحب" د نلنلا ماسشع لل الصر )ذمح

 لباب ايرامح ١ تدصم نوي نأي ادا دو نال ارمدو د مايه

 اهنبزع اري تقدمد لن اخ نا لك نعم طررب تكدمد
 ,لوجلا لا دك اياد رمل لاسدا يندو دام ضال دد ) ةهيذ دوصوم

 لددومج كوالا ىلا نانا قسو ئاتكادرصقو ادملاو
 . امك طل فااوه هش لدبل نال طلفلا نع لدب يأطلنلا
 انأب الي! ئشو لولا ترمكوأ اطتؤللارهادلنم ؛ ومار

 لل ر هظ هج تقطن الذ 0 قره ارانحلاتد در(
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 لري ىانامسلا لد ينو ناك دوبرمتلا كذ داض
 ةايئلاو نارا: كمتم طلقلا ناقل مم )عدو انايضركذ
 . مارعاو كغ دراج كرش نع اقف اننملوف اب ايش ملك ةرولرل.ا لربما هدجلا راسل صك لشممت نانجلاب قلعتم
 ان نب رعبو شن ئم كس لرد دوحاو لع افدلرو نم امؤمخ أح
 ماريو هلل ننرلا تاكاو لورد اقل لكم قداالملا لركاد
 قلعرلا نم لود كللاو هب الوونمم ىيعرلاو طءافولخ تلكا
 لك لكلا لخد نووقاحلا عنه غ١ تن: لكنم تعول لود
 يعطل كارعلاو هلع نر عفش لوري كللاثلك لكم « نفعبو
 الاكشالرب دن, لرد رالخو _اعاذ كيو لوغحم )* اندلعد
 اذ تنإم دارعلو تيدا دنت تناوب كوود تارا 5م م
 لاذوطامت لد بلر. نم لبد سيدلاو هي وهم اهدولعافو
 ٠ دكيط اشك ١ا0تةاعنلا جامو مسا لربما عاسنا هدهد ٠١ 1( قيل ظل نم ادلز تنووع يا هنس ناز تادباذ لإ 0 كلتا كلطذ انما مرفأ تيار ثوخت ن١ تما للف ل
 “ 0 قلي لذ لمجد نمو امنعلا آي يدان م ىتلا لدي لاس كأذ رت
 "2 ماثدلا قدوه بازملا :طعأضم يعم ناف فخاد امان ١
 ن واو ىضرد هذل رويس فد نك لكدا نه نععملا لد ) انه 0
 ههلا يع نإ لو لاقت ل لرد لاهو ةؤلمكا ضمد دوك
 ميما اهركذح 01 نول اهداط ىئدااهركذغود امهابت انا
 | كلاتتاثنانان1هلنلا لمالكو ةمجابملاتاوص نم امداط
 ة ارجع كرلاعرلا> :خكلالأق ممالك صنم اذه طن
 تاما ة رج نم كمل ,ضتقما مز م01 نع مسالا لين هجروا

 دو ئ



 كل دوردع هدم ةدجم ا جم 00 5
 وك اشلاو ةقروم لوف واذن

 يس ديا هزم لقد رشع ةتس هذى هانلانن

 يععاعج دسم يوم.
 فرعد هامه او داوجلا .عابجصافذ الوتس ةحلررا
 عشا لا تاعومرمو صملا عرماملو 0 هذا
 تيس لان تادوصنلا الوفلا تالوصنم تمكن امسالا تادلوصلمم بباب : ضاقف اهتانوصنم 3
 رب دا رقنلاو اجلا جيس ع ةوسنم ضع ةسم

 يل هم

 ا يعفم تاع صد توصنم نام عن فرظ مومملاد ب "نام وحس

 هاف كملاملث قماملا تاج زمن ناكملا فرطاشجإم و
 1 قب لوعشم مدا يع ىلع توصنم ناكم
 الح ندا العا فوصلم ماك ازد اك لم دد ماهوص ىلا
 تورم اسيؤنذ اسندر كاط_خ زدت ايس اني

 0 وحلا 11 رب 304 اهعداسو لدم نازع .داظد
 امان اهب هوصنمال ما مهد ضار نؤس مالخ أخ م نم لان انثدمآلا 5 تويصنم ادد درك |دلْرم
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 1 هذا ع توم هللا دروخ هدلا كانو يدانملا

 ليلا لجإ دير ماقوغ هدا ى ل وععملااهّساع و

 0 2 اكهاد حلاو تادوع هودحوعذملا

 ١ ىشاشاوملا او ناك اه ءعاقل ! و هىم وو كوم نأ

 اهركع كلك هام دوصنم نازح قدامإت دزرن ناك
 يلا مسا طرح ماها هاء نا ون اهلا وخا و ن؟ مهنا

 طفام انهو اهاوخا و تننظالوهذم اهدع اسمو اهب
 اياذادا تننط وح ادططوه يف تناث و ننملا دحض: بلاغ او

 ١ ]قى رماهك اش ةعثرأ نحو توملللا جنات اهدع

 ةلوه فطحلاو لقاملا ادءتازمونع تعنألا تاعوؤر
 ىغددبلاو مهلك عدنلا تروج ددوتلا ب اوريعواددر

 داق“. 0 : - 010

 ىصنم ذر لا هتاونلا هروح كاذحا كولا ادئز, تلا
  ركذ'م 'عرذاللو هلارعاق اشندامل ةحداناها لع

 / لييبوعاعركذ و عشا + كا طمع تادوشملا
 . امرحاددو مرقتملا بيدرتلا ىلع اباد ادم ليك لمغلل ١
 >ب لوعذألا باد كاَقذ هذ كوحتملا كابي
 ولا الوهعم جال نسصيكأ عن نيعوع همروو

 لوعذملاب هبكس نع ف اوؤدو ةصاح هد لوم
 م لأ وه هن ل ىلا هيبماوحو ماده نكات

١ 
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  1نحردامك؟ لعمل هيلعيا هج وعن ىذأا فوصنملا نو
 هلال يه كوع ادذزو 12312 تنط نع طعائكا وكج 
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 هي

 دارللو تور راكوعو اعقل هيلع ىو هيلهحذ سمرؤلاو سصرخلا تنمو لعاذلا رد 6 تملا هدلع

 ل ثيع غم او رع هد هالمت هله ومنا عرقوب
 د اور تفنن لوادي لأ ترطامو مشو كالا لحد.

 نسمه ومد ىلطليا ثوعخألاو هيذعل هند عقدام جون
 يد وك ؟اذهو هالحال هند هل ةوعضملاو )ءءائلا اكد
 نامق هب لوعفملا ياوعو هدذمملا يعاسرتد م
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 وعوىا هذ مدولام حاطلاذ صعق مو
 لدعم يتلا هد

 ولو هلملاع ع مرده ل ىلا وه لهنملا حصغشمو

 لولا لي ةءانن اوهو أد هدبدو هند )هيد
 مد لوعدمايلاو ملا حلمنا يفد تداقولل كونلاو م نم. لاما هع ترذ' فا زذ خابلاوصو هدحو لكتازبم

 هفتر ةملعو عوفرم )< اذ دئرو جطد بد ا
 هن اوا هع هوهو ُ ارم ياذا و زئملا

 > اتنمأأ ةيح حو ورمع اذ طوخ ى دولاوهو
 ةرغو ترمب مناخ يف هد لوهعم انويلاو صاح ل مك ٠

 طائل اص كاانلا و ءنملا هضى ةحلعو تمد اعاد
 لدخ دانملا ذيع ترمفركب كاراءوج يف ناكتا وهو
 د ىو تصد ضد لق هد ٍثوععم ىاولاو ضام
 : مالا رصونارلا_و هصلا فجر ةملهو جضد لعاذ
 ضام] عودنا قد تضف رع كار وك تاكفاوحو'هشاوملا
 لاو ترصد فد 03 هي لوححم وكما فاكلاو



 يول

 0 2غ ْ#
 ا

١ : 
 ١

 ديف تذف الان اد طوخ يف ف امك! ىهو نط ائملاوإ
 ترمن ضد )4:3 هد د ووعم ةدوب,مملا ناولاو ض امان

 نكوسج وكرم )ءافرااخو ةدشنللا ةملاعئلالاو مملاو
 ئطالا رصلا سمداسلا وأ ةضلاودورةحلاعيو تمن
 برق راس م >وح ق ةحومضملا ناهئاوهو نارلرملا
  صضلضد )هى هدلوفعم قاوذاو ضان )هد دانك! يد
 لاعو تمر ةددرم إلها امو ركزملا هي تدلع ميلا و
 7 2 تاثنوملا كاملالا جيكرتمملا عاسلا و نيعلا فهر ةم

 ١ هاطلا قد ثفف دنرب نك موك هةمويضملا ناكل اوحو
 0 ةولكاو عد ضد )3 هد لوكفم فاكلاو ضامؤو
 هام لعيد تمد ؟ودرم )له اذ كلربو هوساادنملا ةمولع

 ١ وعو بيادلارلزملا دحاوإلبملا نماثلا و ريما مىفر
 اكو ضامؤهدداطكا دذن كذفرك هته ايو
 | ١ طب ءوبرم)ءافركاو تمد ضد )48 نب د وىنم

 مشفوملا ةرحاولا ولا جمأنلا + ةيملا ور ةملعيو
 املا ف تم دلاخ اهدرضوم ةاهاوهو ةئئاقلا
 لكاف راهو فد هدذوعفهماهلاو نا )لد

 رييملار اولا و ؤْيملا فجر ةمالعو -رصن عوورم
 مانا ,هرضوع تاهكاوهو ةساؤلاو لئائلك ىشملا
 برمد ضد ْق هب لوخعمأهلاو ضامْلوح تان

 عيسرم )ءاذ ماتو ةيكنلآة دلع نلالاو مكاو
 عنج رصلا عع يداحلاو ريملاهعشر نم لهو تور

- 



 ع ا داصلا

 عودرم العاق عاصو: يس 0

 اهلك ]صرع د 0١ هند ملا رهجر ةد ى تامي

 هينم ارد ل ىرقذ امك بارع !ادردرهطب و ضد )م ىف
 سومالاو اذ يلع كربلا نرقبإ اهملعا ترك أن د
 ن جوس ئنهتللا ضحن لد حع طن قرد اهرص اذهب

 لفشل ملا قو عنملا 0 نمىسلا تؤذا !زهدام

 ىرااوهو هلملاع .ء ممئنلا لوفدلل , شمول هاد
 كفاهان وم قاحوال ا رود عملو هلع يلع مدؤتد

 هرج 5 ملارص لولا انمدا ١ 3 و ء عانلا

 ا ف
 هن داع مرهف ل مواد ضد لك:

 وي قالا و لكاؤو لهض ١ تمركاو لك ثرححاي 0

 رئا اذان اؤمن يانا 0 اواومع نومو مثكمملا

 ضدا# 2ادذعلا عالضع دوم هذ كوعضم ان اذ تم
 7 ملصملا نوللاو 10 هم

 ارعأ تدركاو مظعتلا و ٠"كراشملاوم 7

 د 0 ؛ 1 كاناوح ركذملا اجلا زوما شم ثلاثا رهام

 ريا



 د 0 نص جماد هركرملا أباومم قالاوهو ةماذلا ةدؤلازص هما و
 ايد ةالمتملا اهاووماح 8 اد تمرك |

 اهلا يئلاص هيفا ماعلا و ثناادلا ةحولح قالا و

 توا امه أب اخو اداوهو اثنوموا نا«اركذح قب

 الأ يكرلا عج لع ع ىداحلا و هبتنتلا ةهولخ ئلما
 أوابا داعاو تمركا مايا وحن ف الاوهو نيب
 س رثدلام جب ةملع لاو ةسيولل اهلاوومام ترك

 ا



 ل

 نعاب اه اناوحو [تياخلا ثنوملا عهجرب
 ١ ةسولا :+لع اهل اورحام تمركاو ابا

 قلع انلاو تامإؤلا ةوملا وجل ةهالع

 اوعنملا.و عزدامبو عركاب ةعرالم يامل شا زيد
 وهو أرينم قالا عرتم تانوضمللا لواوه ىلا ند

 هدف ررصللا بسس أب لاه: قاطلا لوىنعللا
 ىعر دصملا كاقف ىرتملاا لع ةدرقسل اسم ىلع سملا
 ل علا فمن يف انلا3 يم ىزللا .دوصنملا مولا
 هذ ب دال ردصم اهم ذ!يرص كضن فض فصال اان
 فائلاوه تمدو كوالاوه بص ناف اعاملا نيش ذ
 لوألا عاخا ةكلك ردمملا نا جعاو كلا وه انزع
 قنلاو صامععف عاف كلرص نسا وضعا عومرم اديك نا
 . تنمو بظلد بد 3 ىدد دوععمايلاو ةياتولا
 ا لأ نا او هنا فاضم فاهلاو بكأد عوكرم طعام

 ملم نوت نا كلذ اوا دم كدرص نع تبع وعلوم
 يم نام ه_حمنت بايلا ذو هل بوش وهو
 لوعشملا بادررسملابا باب هوو ل رج كوت نا رعملا قح
 امور كوكل دّدو اعىؤرم توك رد ردسملا نال ياللي
 6 ها قعادوصلم كو تم ارح امك
 يذلا ررملل ىا حو ردم وود ملا ةاربوهو

 لدغلا لع فايل مسن وح قلطم ثوعلعم هداالع تيب
 له نأد اطجح ضعاو !ىضو ىدولو لسنعإ آغا فالذي
 ن0 اهلاوما ىلع اضايرج مدهل ىداصم تسملاو ددمما ايس
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 تلاذلاو وصولا اتلاو ١١فغالا ؛ررصم سايق لودلا
 دلا مو ينففل مت نامف ردمملا ناره "الثع

 تك م ق , ىحللاد كورلا ك هاىك افهل هايزا
 0 تلات دى فل ون كود ظفأ هلفؤل قذإ و

 يملي وهو يدللو قرم يلع هلم يارد سمالتف ١
 نود لود ىنعم او نأ و قلطم ١ ىععم هذاؤع اتوب

 افودو تهد وادومد ا ”هبهش وف  هليؤل

 ماو ىلج ايهمق اوم دالونعم ا هوكدو ١دوهمد

_- ا مبإ ناولطمنذ ا
 3 ملأ سيق هل

 نسستكلا 2 امد لل ثياللاب ىونعإلا و يدونلإ يللا
 ,ماجمنللا يي وخد ىرهمملا هرماقلا همم اىهئمأ 1

 اسوم ةروك كومحملا وهاجم دير تح ركود
 ىع كورىمو يشن لأ ددمملا عضو هآقذ هنيحاو
 جونقلاب ددوصنم عيوسعملا يرمملا انأب للاقلا اهدا كرو
 ا نع بعذجو هىهروك يل

 ا تلجاةوعن تللجّقر دمؤند هلئول

 ع ةكاطملا ”هكوعذألا ىلع هدصننالا قدما 7
 لص لاو سملا نحا ثرسك هلل ةدص حررسملا عار

 -مذاصا هل لدل فوصوملا فذكر يسلا هاكات
 هلاصدا ثصتملاو هدائهتلانو هيلاع هلم لا هدم

 رت كامو شع هشرمك رزصملا ةدع طع الثا ىو ىفوا

 نسا عورلجانةدن هلو هلو ددملل معداز

- 
2 



 أو ردمللا فز ننااي دلج عورط اف )هاو

 اهانوم قامو ضعب جدأ هيلا زك هلم اولي لذ لص لاو

 ارلاو كلاثلا ق عرشم تانوصملا ى ؛هلاثلا م صلملا عرف

 قرطو ناعزلا قلند ملا هد لوعمملا اهدو ريس علا

 هباهتاو ياكلاو هد لوعفلاب د اههيخاكو :نأكملا
 اددو عفطم لاو ةحاشمالو تاّوص ةجرلفلا ثويس
 ريوس ىو ناموا فر كاقف نامزلا قرطد مليا

 ةيقاكادد جرح هيورْطلا قرر ونب ةوصنملا نداهزلا
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 اعد ةاط] نيد ىف يدم نم ام عنو دإطاب ةدانار و

 لاقنناد بيلا نكمورا دل تلط> ونجح حم قملا لع توضمل

 ثلوخد ا 0 قف ئدمب تجبملاو رارل ىلا الهه هلاردأس كرهت
ا درحالب . تبل !تمالدرا دلا تباص ضش

 ايلا نت سمل

 "هيئرطلا ع تهمل ةىللاص املك هلئفل شع ىقذا هنيركد
لا ثور ىلا زهلا عولط ةوهو مولا وخ شحال

 ىو سمم

 نومواجوي تص ىنخ فرظلا ىلع سغملل ةنونم ةركذ انوكي

 كرا مونت ىبييقل ”ول تصرخ اذاّممو ويلا تصون
 يع مالند يذلا لونا هك لاملا ةلثمال | ني دوصنم نام

 يملا دوز. .م جر ةشدلللا ةناثلاو هيد لوعفم هللا
 رعد غليل تئلاتغاوك تونه ةركا وينو ل 2 ل
 :هىأ هليل تولع ار داضمو هللا تيكتعاوو
 لفن هوصنم ناهزم ىقرلخ ةخلاللا ةلخالا اق ةلمللاو

 ىو ةددع ةثلاثلاو هيد ثوونم هدإؤلع هلي ىرإ

 هل نم رك لوس سما عولم يلا ملا لم و

 يب نمدلا يح ادرعدم اهل سرع هفرومو ةوزغ رواج
 .مداضمو نيونارؤه ةورنع كييجو جي ثشانلاو يللا
 مل للا دلشم لاق ةدردف سينحلا موي ةددخ دج وع

 ارلاو مليش ىلا لففلا» توصنس هيث لوعفم ناهز نر
دد َيفادورايملا لواىهو ةاكذ ةىد

 ”هورع َق رهام ا

 ع
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 ةدولثلا كاوحولا ص ةودع فرماماسبا هند
 مايبعإ ”دلرد» جر| 5! :رذوم نوكيانعا همرأأ
 ملا يذلا موب دج يلا مولاوهو ! دخل

 ى زل لغملاب توصنع انامز فرط ادهف رغم /

 !كلل ىد ةزئعةجاساو هه لوعفم هللاؤلع هوم
 مالا لاوحولا ى هدرغ اقماع ا ىزم قانو لّوالا دي
 0 -دورامملا لواوهو احابصةةنماقلاو تارعولاو
 موب لبصفوتئاونع اذ اضمواحابص افون اوه ةري
 لع دلَسد ىرلا لعمل اد [كوصنم ناهز نظاخ اصف ورمل
 سطلا وهو دلال امم ةودمانلاو هلضلوعئم هنأ

 نا قشاملاو اابمرماب هد قالو ملا هوزعولا
 لدا وع «امزنمل هداهي ل ىزكأ لقتملا نامرلا مهو دو
 افاضمو ةذونم هل لهكبو ندب لادبوا اهنارإدلا
 ِى دكا لعملا) توصنم ناهز قاض |دلاو انلشع امك

 وهوا دعا نع يداحلاو نلووعم هنازع هلم
 سخ ةشاتلاو ادد قرمام هم كانو لقتَم ناعزإ
 ىف هاونم ركل لقتبو مهيم نخزت مسا ىو اندح
 ٠ اميكمتلا لوللل نيح تارق رخ اذانمو اددح تدان

 لوعفم هذا لع ءلد ىذلا لعقلاب توصنم ثامر نر
 م, لكنا نأ هنراشدا كد هبسا امو هلوذو هند
 ىلع هضن دعب ناهزلا| دكا ف مردنام هنا نام

 د اذ لح هعوفو مب الاموهو اميم نآلاوم ةسرتلا

 عجن ىذلاوصو امنموا ةعاسلاو تقولاممكالو ينم
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 ادلاوهو ادو روموأ ةوئمو_يم ع قل اباوح

 ١تيمل لوهلاو سهيئلاو وبس لامك

 د عرش ناهرلا فول :م'عوفاليد لوح
 ١ وصح هلوود هذرعو ناكل فرطو
 هدا الاص هلك متل اهاههيس ناك اداكا ثرئدتني
 ماما كولا زلزل سدح هقولك م سملاكذو:ةسراللا
 نرظ ماماذ هما رد يارسدلا ماما تلحوخك ماد ىبوم

 هند فانو كلح تلح ذوقذ ماد رصو هو قل اهب
 ىح ماما نعم مادت اشلذو جزهالا م ماحاؤرمام
 مو دزه ولا 'حرمام هيد قالورادإلا مار تساج
 هيدافادو ريم لا بو تاجر نلخ نيعمي دملاب لأتو
 يلاغد وهم حج امك ماد حم ليو ىفاذ دقو رهام

 فوق اييماخو مارذ حم هلا كلم هلو ناكو
 يطا فود تلجوخ تي دطوهو كاع ناك لكل
 دضوهو ت2ايس دامو رمرواه بإعلا مهيد

 ورمام دإعدلا :م هيو هلا تو تلهوك قود
 دنع تلجرخ بنرلا ناكل وهو لع ةحداسلا
 ||.( تمن ةاكس طوس فما نرت يا
 ايزماب و هزد لوععم هداالع هلثد ىركا اماملا هصلنو

 ١ 1 سا محا تعمل
 أو كازلاب /21اهعماث هرماع لعلام هضو هك
 هيو مهب اقم يا تيبلا لنا تاجر ةلداوملا عمري

2 : 
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 تحي ازاى ةذدإتملا نيعبب اقل رخع
 سعافاتلا ورمام اعلا و هندو ءللاقمىأأ 5

 رخث؟نآىللا ؤلاسا مساوعهو نون اىشعو اهلا ضف نو

 هرها هنمو بيرولا نايملا ! د يف ياانه تلحوُخ تب
 مسأوحو ةعرشملا ةؤكمااذااب مل شع ثلاثا و رمان
 د ديجل ا ناوملا ده اق م تلح وم ديعنلا ناكل ماما
 راما لذ هشاامو هلزفو دإعالا مربام هذ

 نبك رك :قرنلا نع في مهمح نأىم مسالك نا ىلا
 لاك نيود دا الاكو ورع نيك تلح لوشن | كو
 يزذا زمنا امهصانو ايف ردودي ةدرملا ىلع نأنوصنم

 مماكه حست هزم نار ومم اهنا عايل
 احا لع هلل لد تصرح يزل ىسلإ ناكماو ناسا
 نثرطم تبكاهي زيمتادرملا اهنا اهال وا ةههرا ره و

 رص بخبا بومس بن كوعاعم نلف نهرو نيل لت امور
 ن املا كلي مد دوصنم ف لووعم نأل الذو نش اهزلا
 دااح دمعا ٌةيلك هذ ثريجام ايست كذادد ازيد أىفي 0

 لك مويللا لكدا رولا عيبح موبلا هيج جرسك هير
 وبلا نسدوأ:جمرنلا ضد عويلا نينو جملا

 بصب تادوصنم نصدو ضودلرأك و هيرحابجس زكا نب

 امدح هلوص ناكام ايا 2
 اللوم ذاهب لم هلا ذإ رادللا كرعرهرلا' م كنرط 66
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 4ك هرجا رد هان .اطوطنم ناهكىاهيجإ واسعا مو
 وهو هكرم ديد هيأ اصلا منع باق ذاضملا

 ١ . اك مودقو |رمهلا ةلص لثيجوعربك

 ١ مك .فانملانزك ؟.اىلا مىدد تفوو صضعك أ

 763 هدر ناكح ىا دل داو تلجوح ذو
 لذ اه 6 تطوع ناكماو , نامي م؟أيساو اهتماأم ا

 ا ٍىدوك هيلا اناصموا ل ىئموا لعافدازجوا

 وعادنع عزي كامو امش مهح قطصاو نيبرنعلا ترو
 ق ضوعو ىعاملا ةاونما ة.طقو هديدل مى يم يس
 نلاوعو اهدي قال ايئع ”نح ادامقت لل ؤؤتما١
 وا كدنع تلجوخ اذ لاووتبال ةدافانرعو تم ى

 ةطماو مهثرح 3 ىحب كدرع م ثروتك نم لوو .٠
 ققارحاوهو ةادوشمملا تا هتلرلا 2 ةرهاكو قمتم + ا

 2 اهنيبامل اك ا وهو ارزد ىمايكا'جعرلمم د
 يامال لانك يعم ىلع فداا عتهبم انما

 لاوحا ا هيعح ماويلداولا :ى ذهن اهللاو ااا
 اديئل ثنباتا و سكددلا اند نوكر هللرحاه روش قو

 سللاهرحو دا ٌتنبادلاو هلساحو نحل اود ئعمو ْز ْ

 سفملا هدي لعفلاب هدوضنملا لشنلا هنا وعتو لوب كح
 نويل جب مسالا لوم : تاره ىروعشا امل

 نوكل لاهيا .دومنلا رف ىو صو اوحلو لقول انتا
 نا تابهلا يح مديل ١امإ_ئم ا ومد ةرورج الو ةخوفرم

 ةلئاعلا تداولا نوح للا هيلا تاييلا ىفدلاملا

 يس
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 ل اهلا يجيد تتاورال:ح مهنا فم

 . كلا )عازف جلاحاك ريم ظ

 فاموه ىمأا دارو )ءاذلا 51 ظ
 كذاك اراج هاب هلاجرسشف هرج هل 1غ

 ةوالذم تازهاج_مسلا نك روع امنوا و
 اجسسو ترب .هوصلم لوعفم سرولاو لهنا عوبرم اع
 دا اءائذا يىععأو بكرت دوصنم هذ لوخطملا مااا

 ذالافحم لاهاك ضار هدااذع ثنو وك لوعفملا
 عشا توكل ل تيل اذ اثلاوهو نعال 2 نوكإ

 يزل م

 امم اد امحلاصل يقلد توصل يقو هداارابعو دم

 ميدل نعبه م ام هللا دنع تنفلوُك احم

 ىلا هدراشما ككذ 0 8 07 اوثو لوعفللاو طعائلا

 م جارلاؤعا هنملا حللاحلا يلو: بهرْوْلا 0
 يملا هووملا و :سسلاح دندي ترموخ نورملا» /ورمل

 اثسسد تيم هلحا 0

 . اسمو نأ لل 2 ا

 راشعاب جاد ع وح لدام قثنللب :هارملاد اقراؤم

 هذا لوعمملا او لع نعاؤلا ماك دويل اوه أميق ئوه

 ملاح كرائملاب 50 لضفللا 25 لعافلا مسام ةيينعملا

 ا ةافمك او كاذلا عدو ا مم لاح نكي

 تل ه ناك هند تئلكأل 0 ادام ةدساخياملا
 ىع سن وارولا لئم كارم ”مراملا دردوع هت ىلع

 اذك ادم هتججوعروسوا نييفرتم كا جر لجءاوخما ظ

 د
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 القني ادج .دوثللا متر لانس ا ارعسم كا
 ما نوكإ نأ ”فراؤملاراشعاق كلنلارع
 >اصل ةحنال الحا ويس ويح هللا ود
 ىصنم هذ لوععم ةدرازلاو ايرطجر م لوطا اميدد مق ليرلا
 26 لدد اما هو ةححاؤلا ص ىلا كلا هدارلا قلع

 راه الرنج ةذايزلا الاخ ل طاوإكو ضمد ل د
 ماى هيت | لهتل ايلا وحا هيج ؤ )اهلا تمانأ ا مه اضاب
 "مو اهلك كلانلا دل ةركذ الا 31 توك الو عائل

 اتهاشوأ وب كك اجرم:مزلا»-ؤومامرج مدرسات
 ظل ةدرو ااه هيلع معلمو ادومس ادحاص نأك لذ[
 كيلا مورل ماهل وتساهم يع ةلظفاح ةركيب تالوا ةدرهملا

 ظ

 ه دوع ؟جراولاذو نيثرم ياذو لاذ _دلا الخد ااولات

 . .ةركنب كؤنم صرتنملا جر لعاذ :عللاح دوعد هلزب لع
 ههواجاولافو امجاز يا هانوم يدا داء يأ منزل

 مظؤلو ؟لس لؤص هند شتسملا اج )815: 2لاح نح

 كسا ةوكادا لزم ا هانوم حدا ادحوثم ا
 أ لاكاإبم مالكلا ماه دارملاو تلافلاوعو مل

 دج 2لاحلا نعاس حسم ملكلا ةلوكيانا دارملا ىمل و

 2الى لااحانهم انوكي لوو ةلاثهالا قرماسك نكمل
 ١ ةءرعاخحاا لوي امك يدملا قامك لكلا -ةييح
 سي لذا اجرلا دن هانكس( اديك شمل ام تيملا اي[
 2 تيللانا لوقتذ ئدملا ةدج ملام لماع اهتم لا

.2 

 ا ١



 ا

 - وطب الو هريداوابيكوه ىدملا لاحلا ركون
 انك مهزوم اوه لاهل هيلع مكك

 ددش كرر جرملا ىلع كما نال ةفروم ني

 وأ ممهتلاوا صصخل!اماوهو ممم للا ٍِ

 اونو ةذاضاب نأ اوم ىسصنتل اوهو لو . يف

 نيلياسلن اوم ماداةمدرإ قاشاوفا اشرت وكنا

 انامل اينفاضاب هصفح اةركأ هو ةجارا لاه ]وسو

 هل تيوس أو احر تدي ددرلب رعاشسكا لووك قصار
 اب ذصرل كلذ :2الاح انيك مان رمشم ملا قوخام وذ 3

 ١ ىهو قاثلاواهش املا قدي ىرلا ةيهملا اكان وهو ظ
 الا هد و١ مانكذها امو هد موو رع اؤذم انام اوس يجسل
 ةرلثاث يد ةلرد ملاح هد يذناهل ليج ندرزيكم اه

 سا عت ل مز ييوا يللا تايم اهعنو 2 ظ
 دااوهو ثلاتلاو لولارمأ :حلاح وفيت كاش كرم

 8 لك مالاحاسل اك !راسلاجرارلا# .ىخ نح
 لوس ىلص طوملا ىف كأاه ىدرة ومال املا خاض

 اماضح اماي لاحره ]رو يصوا دعت ىلع هللا لم هدبا

 دف ه0 هومدلب وكلاوهو اها ه لاح
 للود شل لدا د هيلع لدادا اناوج الخلا طماع قدح

 نم مدل لووك يلاحوا تيمج نبأ كلي. 3 نئامكإر
 ني لآ كيك ما تام د! الوهوو وجاد ايورع 3

 'طلوخت يا كح ابمقو ةرماها ةلاج لع تبول
 "ب اماهل نيدو ةردلا ةدإج توكل نا لاما رص
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 ١ تذبح ئلأ 03 نملاك/ ئوك الا وجاسوكك

 ورضع رجلا ع ةب)نوااك مولا ىب م
 ] ياعم ماو 0

 | فأاإ سسدنع + /داسملا ى هلل تول ىلإ وصلا“ ع ىماىلا

 ٍإ هو ظ لع فاو هلو ةلئئلأوركتنلا هأيآ

 ا آ ٠ هللود لاؤفرسفلا حو دك ْ
 5-5 ب منال قرسعملاورفدلاو ئملاو نسيلاوزيملاو
 أ وش زي دلو ىلا نكذأس لما ةوعد دج

 5 ديلا لزج بخ توصنملا ةرلاو زدذلا لأ دد رح

 لارد ع ناوزأا نح مهنا اًمرسنعملا اللاع دلل.
 ةئهيا ةينبم سائماو مس ماها ةمئإم تيلافف ل3

 |. اوحماوعو ةنممالرضم مْ 3ث لععربملا نو
 ير و هقرولا مفمو لم 01 ق لع اذ هدو نع

 جتاعس هلا ذهش 00ش لولا معا لاو: رهو
 نعاف ار بسهاو هرج دن

 تارك فلل ةسنمل وكما يوم

 كلر فر اوي ملل( خا ولا بيش وحمود

 ظ امه هيلا ناسا لا نانمملا نع دائما لرد
 00 0-5 >و كعاذنأك ىدلا نامملاب ْنِق ةىسلا ظ

 ( ةورم العا صام ١قودد يت ىلاثلا
 0 0 ْ ناد
 (/  هاكاقلل ع لعام هند لك محم اهنخ مهقلا لماو نما
 دقو ا #7 اخ ماو نعمل ذو 3
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0 8 
 ملكلالصاو رجم تاذدل بيطلا ةينمل وهز

1 

 4 يع ثعاملاو هله اىد )يعام رو
 : )شو ىنخلا [وقوأ امفم هركذ

 ايلا ضد هلاعو كل ال دوصنم هذ هوم

 ف الدرع هيلع وهداملو زد اهالغو دب

 تكافل نمد شم لإ لاثلاو
 وص هد لوووم ئىشنو ونت وتر )42 )عذر

 | 4 يفرد رفقا عدياط ايلا ضد زمالعو
 1 اماضولا ةيديسال دحالا انجس| نول نيذتد تا ظ

 1 ارسل, اكرْع هلع رد دال رسم هنمو دو انجل

 - ند حومادتبم لجرو مرقه رح ىرئود اراك ناو و

 ' ةداونملاسع امو لطرلا توصسو لكرلاراروكسوم سم 21

 ؛ كف يرنع ارت ناوشو اهيل ررن لا وهي توم, 1!
 7 نسبا كس لعاب قتمهركا دار رعلل ل
 ها هجن الم سلا نب مك وها ناو مدل اذه 80

 ا دود ؟شاولا يملا بمد ظرسو ةرهلاركذ يع مرد ١7

 * 5١1 تفانملا ضر امك ىدملاو 0«اة نيك انا حفلا "0
 1ْ ١ تلمحو لوف لسختلاس١ ناك تلوحول لأ ىرن 1

 جوار + مسخ. ر> يو

و ديل هديحو لهأو هولا مدلا دل ,تلقو 4عام دلل
 ائا
0 ْ 

 ل نانملا نعدانم 0! لوه كمالجا ةيحوو
 , .ملا نانمملا

ل هجارواب | لكرمب مرلا هلزر رامم ارسم تانمملا لجو
 ١ لاه

0 1 
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 اا

 دراحللدو 4 ركأوا ديد لرد 7
 العاوا 00

 0 01ج ا

 اذه مهل ةدج يي
 أي ىعداا تنطو ةدرص انهو

 سك معلا 1 اي يلا
 ْ رمد هدلو "امان لإ ناثماوحب لصا ىف ع

 : داهوضو بركرلا | لهل نول كلا ريؤن امم

 5 ! ةوخ هلام كوم للرمع نود
 مرق ام جدرملا ناب داراح صرخ قيد 3 تلعدتلو
 590 هللوؤ هنمو "هدربلا ناز دارح م لومأ ركومز مم
 ْ مد له نع ىننأ هلأ دعروبرملا ةرع انا
 , سرك ادماجلامس ١ ناد ١ هلع عزبملا مدقتب د
 رداجلا نول كعر هنبحا يام لعد 55
 قا هميرودل هلوهم ق قرم هئن كى 07

 7 ندك ؛ كولا الاسم طلت كالا نع رسصلا يع
 0000 تسيزك وعملا نعلوجلا ةلداثلا هند نيدوك درعلا
 نأكنأ ئعلل ى كعاذ ناكأم هثللاثلا اريشم ضر(لا
 ظ د هلم اد اراصت |دلمتاطك ةعانص لع اذلا نع 0 يب

 ١ دالوضملا اد نمداسلا توصنملا ' ىءوردامدلو 5-9

 ّك لا نثتس اوه امنم نافا ي يف عرسي ماوهو
 ْ لها امك 2 (قيمدس 30 ديب

 ف ؟ ل لورتموا 0 ص اره ااقيتع جرح |

0 



 /١1ا

 جلا شون جرم نار ةدالاط كتاملدعمقأمح ١١ ١
 ١صلااوماوع: هدا دل اورام 9
 :رذاوءانوم قاموا هاوقو ايءاسشلا لإ ا
 ملا عهكب اننرق وايت هل: ا م

 ناو م ىاروكذم' :مهلوفو مامقنملاو
 اددرالا نساك الامين نع هدرتحا هدياولا طنب ا

 ءانتتدسىلا فورحو لديقا ل هاف ةحرالا موذلا كاحوا

 م _ةتنافلاناملهذاةووحا ىكايسو عددا داو داىأ
 افلا يواشلاح و هلااوه و ناي هرح لوبا 0 اكد ةرمأ

 ' ولا لولا د فرعي ىّدحو رح هلا نل كوالا فرعي شمام

 ' مهو لامسا كلاذللو 59 و ىمث اهون لاه ذهاثلاو

 1 د! ده وضم نول تسل والاطلاع -

 ع دادرمح# او اوحا ةلاهر 3 2 :

 , ذ صلبا نا ادعو لخا مح دولا: ةيكملا ب ن7

 أ يوسو سغوالا قد ومب لاهولا جسم ع اهرك 01

 ًاهراؤ خاش او | دعو لذ اهكدلا ا | دعا 1 3
 د تيلاي> لةامكركذو 0اداديو حصخنلا ببمالعسملا
 الجمال يتتللا 000 اللا اجو 0 1

 هلأو ايلا هديشرأ) : قيسد مل ىزألأ ىعو مج كونج |
 يل طل ناوهو وصتماَشْممْللا نإكا اوس اهنا

 01 جر هلم . واد الا عمت ضان اقل! ا



 ادم

 . طعاهزعإل لا صانو عال فوصسالاب ىنكتملا !ورمعالا
م ما تضفخ | هتصد ما هنم ىننتملا تفدرا اوم عارلا

 ْ اعطعن

 اعلا ماقوج زدشح زم ىبتتملا ضد شتم ل ناوهو
 أذ ارامج لا موتلاب ةةررحو اراهحولا مؤقلا تنارتؤارابجبلا
 فد وف ركذ اع >ردالو عال جوصنم زلال هزه قينشت ل
 اماوانشن الل ثيل ده نال خترلاو ها لاذ امنت اعدل
 . يلاعيلا انه تعمل ل كو دلال :فصوغجزع نعت
 امك هنعوذت لا: ع ىنثتملازحات١ او فرط وص اعنا هنو
 نا موهلا اراقنالاو اديالا عوتلا ماقرخ مريد ءارم

 03 سنه هذا اهوج اااوفا العذاب ىنثننملا مان قلتملا
 تاكناو اوججال ءال :ةالا رلاىلاركذ ةرمامك اضرح,
 . نابامات ناو هيما قش هيلع مرج ناب ايفنمالا للم ىإ

 يتتملا ع لرملا ينثتملا يأ هيهزاج هنم ىشتماركم
 ئداوكلا ردع قسذ قلاعبو نهرممأ؟ دنع اك رع نمد لْوَهمَيِ
 هاد ضاحاشتمالا باو 2 ىطعلا فورح ع هرئعملا نول

 ايلا مهم لشق ل | ئلمف ام ةئد هلو يفملا لام نايجوبا
 لدد هولوم# واولا ضلرب لدلودرماع ندرتع معسل ةاوو .

 | .رارتفلاو لمادا رك, هنن 5 وهو ننمملا دنعالو نمد
  نيموأا دنع3ن فطعو مهم هللة لول اهولود ا

 ىضالاع ماهحتتمإلاو ىلا ئمما هنمو
 ةرذعد لوط

 درست اد مرعىلإ ةارد1 ةدرلاب كلاما ةألرحا هه تونلب

 - ةولاملللا مانع توعد وذ ماهي لائم
 | وعداشتملا لعادل ١اضداناحو هيجلا ة له ذرلا
 ا 3

 ب يمه

2 0 

 ظ
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 ملل لْممو كلأرما يو لق ق عبو كركرقو ديح كْزع
 لاو لرملا ٠ع وفرلاب رد :.ال) مولا ماقام هلوند نشل
 دقالا| موتللا»ةيرمام كلو وو اشتم لاذع فلان! دل
 (تياراموكوانشتم فا لع فلاب! دنز:9أو ليلا لعرملا
 موا دومملا علم هلوحا اكمرعال ملال الممل ١ موول
 تصانلا 2 نللاؤحم ازئارهظدو انكم 91 لع إدا ذوصنم
 الاد لد نيكل نأ رود مح مدعو رمملار دز و وهام
 مءاىلار اركز ةند الع كدي نأ العاند لرقم تنام هل بص
 ن ؟ ررد العهر مأم طع هومز ملاردروت بو < 0اوهو
 دب لاالع 01 ىف بصانلا نول شتم 01 طع انوصمم كوكي
 مهلا نل أ هلاك ركذ ممر رئرشم ىلا تحب ارنا م نبدنع
 هنه شما ركؤو مف نايانمتنان ميلكا نأك ناو موته كل هدل
 لماوعلا بج لع ىشتملا ناك ههيضصوا ف هيلع مدقتو
 ن انااا )ع ف ١و نفذهحو بدو عجرم هل نضر
 مانام ب ةلعافلا لع ىظتملا تضر عاف فطحل لام
 ادنامك ةاؤكمولاو اذن جلعاد اع عوشرم ىلزد ةنزالا
 انرما لوفدامك ةرحاو لا انرما١موخدد ماوقومبو ملزم ماه
 لع يلنخلل تصن ادوصنم كطي 0١ )هان أكن )و ةدحاو
 مهيلوعفذملا لع توضسا دز ؟دلر.لا :تضاجوخم ةلوعتكلا
 31 مامن اءنإو ادلرت تيرم كوهامك ةافلملأو تنم
 ردح انوع ىتنللا تطفح هب قلخب أر دره د اراه كطب

 هاذلملا ورب قلمتمابلاب نمومخ لرد جازداللا ثرهاه وت
 لفامن لا غرؤم اشتم الا اذه يحلو دز يره لوتدامك
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 |  انشتمدلاو نع لهل ع)هششب ماداعرجام فلل غيشفالا
 ليبالا دامو فوزه ككماع م رلا> 201لاتامرونفملا.
 كو دل 01 سحا مادام عقرلا تلح ةربرشنلاو فدزجل ارا ذ زن
 دحاب يرهامرملا لاح و !دلزر لا رجا تيارا تفملا لاح
 يتتاملاداءاعلا اول كمارو هنم ىذنملالوفزو مها 01 ازيا
 و نيكاركي يوسو وب تتسلل اماواغفمانثتسا هوهسو
 نم مذا نيكا يو رملاب"اوسو ايردرمدلا وم اوزصت كوم
 /ىج ل يززعال بلاد ىومورع :فامان ةةوقحاعرمك
 يشتمل داع اك ةيجرولا هزه جدا دإك تاعادرجلا ملع هد
 1 مف نوصو بحوللا مالا حاشتم | :فملا منهم لأ
 ١ بح لع مكرمو نما مالا مانشتم 013 فدو هام

 ةكلاحو تفرألا ماكلا:ماشتم لاذ لود يقلل ا ىقدانلا3 لم
 دا نيالا رلار كومو دل, موقلا ماق ةنم ئشتملا عطر
  هحادلةدملا وم نيل ف دل اكمو| نما مت دا كوم

 "ذه :جرحاو لوف مهركنملا كوم اكرم دل كوموا درع
 رردلاهد ةررذحو هلزع ارهظناىهؤره انردقظ توم ةددرم ١

 1 1 ىتحملا« معا ىرجامد ةررطو مزعارهط امد ةص الن مخ .بوصنم ةخرلا هزود حدحاو لكذ ةدروملاا غنائي 7
 1 يشاجدو اقاا)ع تاودول ! هزه :ى ةدحاو لك فد انااا
 رهامكزع ل دوم :ترالا ةردج ينلملاوانشنم ازعل

 يسد
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 ماوام هزم ىتتملا عشر لاحو يفنلا مانلا ع ينكتنملا ف وتتم

 دحاو لكذ ةحدقتملا اسالي ؛ در كوموا ملريردع موبلا
 للا ىنثملا ماملا ئولار شل هضد زوج محضر لأ هزه.رع
 هزاع مرحاو لك بهدو انثنم لا ليعوار تملا ملأ نإ
 م 'ميهروا :ىدحاو لكذ فمان. لعو كالا طع ةمرولا
 ث درجيد كلرعا ىرذد اىد يزهو هلإ_عارهظد أند ةالت
 نعمت لمد هلامح عكرلاب هلل دنا ةهرلا هزه رع رهاو
 لك 2 هعرلا ةم لعو ىئنملا ماقا عملاو ينفتملابزكو
 اعاربظد اىد ةرهال اريح ةمض ةمدرل هزه ٠:حرحاو

 زونملا ماحالا همي نذ ا قايموررؤد اهند اررّوحو
 ]3ني ثنا للامأو اهاكرب لبطد كذ ةفضاو ةلثهاو
 ىلع هبندو مرا يلع نحنوج هلاد اخاهوا دعو
 نأ لع فلاب ادد: قل مولا ماقونع ةدلعفلاردرتد

 و هل لوعغم | دلرءو مفششسم ض هلعاتو ض امإ هذ لذ
 , ادعو هب /ورمب دلو رح اثرح لخ نا يفعرملاب كان اخ
 5 هدريتسم هلحاذو ضام) هك ادع نزع ضنلاب ادريع
 /تم دعو رج قرح دعنا يعرب درع)دعو هب لوعفم
 دلع لعاورملاب ملمائاحو فلاب ! لنا او ا دهج
 لاخاو ىكتسي "هت 3 ادعو للح 2 موتا هانا
  نسونل ضل نيذذ كءرمملا امه لمناال ةناؤارعامو
 هاتىا لط ار هدلا لحام يّ لكلا دبل كونك 2 ةيلهملا
 لثكا لوُذَو هعحو 01 لكاص يسلك ةعد لوو :عاذخا

 ثء حموم ل فوهي قرلا لج ّيناذ لا رعاح املزلا
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 هتنفلا للام نب هيلع دكحامك ةدئازا مررت احرك دقو
 اوامهل رح هدا لح امهي 6 نول و.سمث اءاو

 ..رملا يو اركب نوي لو !ماَر ىيش وح: اقوخ |ميزوزتس اهمس
 اندؤافلاو نكلا ىمااولهذ هيلع هددا ىساركذ ومالا رل ||

 ئاثلا و عرتم تادوضملا ب هداك اىلع مهول صملا غرف
 »6 تان القئاهو توشملاول مم ) وهو ايزم
 2 تلعافاو هلة ]ل22١ لزد امن اذول ىقدو ىنملا ةطانلا
 'مهكانلاهيا قو ةيسولا للا قعاضوحد ةناامتدي اشملا
 امك هتف لقجع تاو تاشالاركانل ناذد'امكىنلا

 قدرط تلمع اهيوكي مهكلاردص اهلاما قد نلت اعلم
 نازوجالو ةكأ لا اها نوكي لن اهنعا شت كمآ لهما
 راو ا!لةرهد انادداارط نار ذااهيمسا ىلع اهزج مدبب
 يلق ةمودابع ليا نهدرمو ركذ ى ن١ مودم اهمسا نوند

 تلا ننال نا له دش جرمالض ةرهلاركب للعا هاو
 مل ناب ةركتلا ل تشب نيونارزنود هداف إنوحو
 تناك ذا افا قركنلا صنف أثر و لما اعنمب لمد
 معمامف ثوعم لو مدلاص كرايم ةنداضم ةكللا

 بمتنوادي عفدرموهو اجرح ثووحو دوم سوهو اهدا
 ا وخم اههسوداضالا ع ةدزؤم هكا تاكذا لع شكلا
 ٍةفلالع ارروم ئحاهيسإ الجرو ْش قرح لئرارللا قف احر

 - ةرمبلا حّرهاط تعذو اعزحرارلا تولي ضدرعضومو
 ١ ١ 78رهاللوهو ناوششرع 2 اطقا توصنم هوو اانا ىلإ
 ١  رمئاناذ قالا تاو لذا انه وسم شدو للا

 ” حجل ظ
 ىو



 هلاك ايو

 دعتلخداوا لوخ أم لوم لمانه اوربي لمع ناب أضر كات
 بجوو ادب هلع خترلا بحور رلاق رز هلوه زئرعم
 ةارحا هورارلا قف هو هارارلل ناك نناو دما مْيع
 ةرركللا ةطابح عمال تركت نإ رعد رارألا ف دز لوو
 لود لامع لا لع تلد تّنَك ناذاهوانلاو اهلامعاثاج
 ةارما عقررو لخ, قف ةارحا ةلورارلا 3 لك. وع ملا
 رارلاو لجميل يذل( لع كلق تنس نادارهشفد اعشدو

 انأ "زم اناو ايوقفوا ةارما عفرو طرغترب ةاردال)
 01ةلكيلا 0 ده هذ لذ ههواة لج ةيلادلا لدوحذ :

 هللإب لأ ةودالو لوح لل )5 نظنو امفهر دهم نانماو كو
 اهرحا هجوا مُك ل كانلاد.و لامعا اع لولا درر
 اود بيبأل ةفد كونك امزد زم كاوهو لامع لاو يلا
 فلا انبناو سا تاو ورغ لإ م امعهتند الخ الق
 هارلاالع تزللا وك ١:هلأو موملا مال شكا كفو
 طغ اًهريد مس لا فطعو ةركوم ةراإزمل لعح اع دلخ فب
 رعاك لووك ةقرلا اهلا و بفد لهي ناذ اهلل مسالم
 2 با و أذ نآكنا لما «هديعدراؤصلا كرهلازه
 لج اع اهساىطعو ةلااثلاو ةداد. دع لاذ دا عقرب

 له دو ارب لا لع هجر اوضح نا اهمسا عم حالا
 "منماذأا ل مسك ف 2 يا روحو اد لا غ لوألا عفر
 اهانلالع هعكروا اهّيق هاذ 0 ذرعا 0: ىخ اهنامعلا لع
 بصن رول فملا منتير ايذاء عامر م01 يئطتو

1 

 - 9اهل9 دلعلاو ل 72 20 له دأظنل هيلع فوطحملا



 1م

 ًاهمداعم ل عضوم علرن ههلاالاو اهمساهل 'لو يش قرحدل هلا
 اولا ملا اقل 2 لرد لل كوسيم منح ادن لاب عار اهعضوح نان
 دره اح ورح ارك فرم + لقد ل :] نأل 95 ,نعوح ىسأو لدين
 ةالمملا'ح .عانلا:>'هزجالمو دوحوموأ درحولا راال يردد
  ةصئاتن «دانمأوهو ايزه ومان: عرسال مساوح

 هتب دان صلووؤم مها ىدازملا يدانملا - ب ب
 1 داعرلا لطم نا هضو كوكؤ مكب اذملاو كدانم ىو
 ئ اوقزمهلا هيدا ىو يومهم ئركاهركا ؟ لطم لا

 آن لذ تللعا1ذا1دو ابهواياواب و نات د ورهو الأثر وص

 نمراشعاو هللاد دج راشعا ناراشعا هل ىدانمل
 ديهشو تندر هلا د :يوج امك ةراشعا امان مقفل .هيح

 ديجللا لمح لمد نامل !بنملا ةوصتملا ةزيشلاف ترو
 مع اوعماو ديعللل انياأرثك حلا ةدن لذ هاك أم
 ىلا ىكدلا هيام قعو |ديلوُت ديعنلا اهب بزولا اذ ناوج
 تل وهذ هيا مسا ارد ايو نيوشنو لأا من نرلارري
 وركتاوحده ةددنلا كوا © نيشاو هذافتماكا

 نكل

 نح ف رح لوكو ىدانملاب نسللا نما رنعابب ترس اما
 0 مام يلا زد نح ضرعا نيورذمد ةودرع ادق
 "ابك دوردلو ههاايك ذافشى لاو مراتك دصبلا يدانملا
 0 مكوهنمانم كزحلاو توملا نلاط ١ نيك دارملا نادل ارمع
 ضل و كرمز ل كرار ىمع لا لووك بعملا عوتسملا
 لل حار موحد ملاذا لذ هديا مماو'داثم هؤاريو
 هناا ةونلا وهلا ةنجومو انزل دحام نادعلا ماو ةدرشملا

0 
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 انانم,بلا مقالا 1 بلد فئاته وللايداركاو حلكلا درضملا
 ناكرلفوحوا كوس دج مقربا مدع ىند | ندد هداروسجلالو

 اعوفرم ناهذ برعم ناكول هذ مضلأ_لعئدمومو كاران ! دوم 0
 هلوإ نيدلياجإبو >ومهادو تارنهادو الجراب هلئشعو مطلاب
 اهيل ىلاأ اع يمينا اراد وو هياعلا 0 رعم درصم
 نو دا لاي رخو نا هزلا جوع )وم ناكول هعقر ةمجلع

 دورنرلا بو انرعم ناكل هعدر ت.ق عاهل دارا كعايسس ١
 لها حل مارصو هدومسلا ادنلا هايم ةاكامامأو ١

 هند رقد يصاقلاكاصويقنمو؛ ىتذلاى|ىوصقمةناكوانراجلا ٠
 اد لوقتف هححاذ ىردروللا لدتا رهظو هزحا ئوزشلا
 . ةصلمو مولا ةصلل فارم ماعلا تساهل فوربس
 مصل ماريا ناثلا عونلا و هطنو ؟اخلا هكر لضانلا 0١ - هرادونم هوان درملا+ عدات يلمفتارك هل ةاعاره

 الوم نايل هب وجرلا لع ىسياضناىصداهع ثودادنلا» ٠
 ناكر هدهر قى عاجل ةضلا لع ب يمل لصر ايو" 20

 نللا العزم نحلم ن0 ءانوغو 3-0 نكرم احح اثر 5
 ركل تدوحاو ن0 احجار عم ناك هده ةحالعاهيالا
 سلللوو دارعالا ءلعاعاهداند حملا ىره ةلشألا ةنووأو 0

 ناسا لأ دد هدارم كا لع ناين يهل نمعونلا شروصاوا 0
 علا لبانؤم هبل لشانم ايرماسع هنا لع دا لام
 عونلاو مولا | نزل لب مل ويجلاو يملا ادن نكد اناصتخا

 'جدحاو دوممملا انياو_تازااد هدو مولا مع هركرلا كاانإإ

1 
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 - نابلا| ذه ججوللاب هارملاذال جوملا ف هلك! ده هيج وذاع
 8 هامل, جمالا جونلاو ئاضلاِب اهيسك الوا امم ملام

 7 نمل يلا لتقل فد بجي اذه 7 ام مال ءابوح يعم ا
 لاعدامإ هاموم مان 2 ىكسد لقنااموهو فاشل كيش
 05 مهجو أ: ابو )هلاف امنا هلفرلتضد بجل اذه قّطعدوا

 . طلنلالع مد عيدرم هجولاو اذالا لع دوصتم هلثلا تن
 ١ ىلع دومنم هانئلاهلل 5 قبجلاهللث ابوكيو هانعلم

ميك سم له هلكذو ةدشوعمللا نيعمب توصنح بحول
 000 

 000 ّ او اللا دع دج توصنم لفل اخ !رداراماد يو
 |( دن كنه ادنللا نععضي هذ قله

 | 2 فطملااهاو لك تيوس نيك 0 ةككاوطل الا

 | مكح نم سملانلأ م هانم, مهم هيلع فوطحم يي لَم
 1 ١ هد دوما ةكيللو ريحلا درغأل اهلاذ هليقد ناوعلا ناعونلا

 10 ماه ىا ند وي عاب ملا لع ناين ْن

 0 د اروع هلوزهؤملا فل قمل
 وصوم“ وصفا كتل نكت رمطذا اذه نيدلىا لعام

 نا هضدعاضدرتوت .ترهلاه رئكوصوم تناك نأ
 4 مي عز» يدرب ىلتخإب ثدرحلا هنمو لصا اناءلجار

 اثلاعو ءاود لا ةيوح يح نيد مه مضاد ارهلا ع ذالان نبأ
 ىاس او ةدوصئملا ع . لا و 2 هدالثلاو هلوؤد

 هس روج لف ألا ةدوصنم هرند دان

 0 هركذام هبتتنشت لاذ ةلثعا تهرقنو فكئلا لع



 م
 دي

 1 2.11 ْ 244 ١

 0-8 550 ١ 5 "ا |
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 مارح مهل غانو لوقن زول | دهكتلا وهو تداول تسي 39520:
 ص ع وعاح 8 اوهو تداول تمئيروام لولا ْ

 اوفكت ك1 انا محلا يع تالكلا تايرللا اب لا فاضلادي 7

4 

 ناقيماح هئارلا مقلاو ذتكامو رصرتممزعال هسا وأب ناو

 ما نيا اي ما نلاوأ معني ناك 51 لكتملا اةىلإ اص آملا فانا
 عداد : يناَملا< ملا لعد لذولا ا فارمع نب ارو

 3 عرس دال وحو تانوفملا ىوماثلا الع مولهلا حول
تنا لاقخرلحا ع لوحولا_وهو اهنه اعلا

 0 ىعفللا ب

 ١ ١ تيس . 0 : .

  4ل 01
 ' 985 دو
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 مس هلا وعيو لود سملا هدحو هللالفجو لحال لانو هلا نش

 ' هد هانللو فرعا كد مدع دل ن إك:هحاوحا ع :

 ةددهاو اه ركل ال ىللررمللو كوالا ماللا ذيل للوملا لدنعلا ظ

 دملو ررمللا 3ءاذو لغعلا زان ووك نا قابلا ط,تلارجك1
 حل )اف رلكذملا مولا لعاف نال كالا تبع تنسو لق

 سلا قنلأو ميلا لادا :حرهاوشل لق كو ناكلاالاوخا ها ٠

 ٠١ ةيتاا
 را ب :

 نإ
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 35 لورملاو ةيهرملا'عاتوضمللب و ثلا لهنا :ع إب رضا لمخلا عيقو بيسللا !بدركذب يزللا توضمملا
1 

 راّثما )هنلا هوقو ببسلانارب ووو كماظن ةرمادك ىرنسملااع تل
 نص امنا فو ىزخا بسلا نمسي هللا :حلوعفلل نا ىلا هب
 الادمم نوي نا لوألا طو غب نكك ضدللا مح نا تلعدقو هلحا
 تخوم. 0001ج الدخل لد وكت ل تاوذلاو ةللا وكب
 ١ ناؤاتلا طرلا ممل نع مسا هال فللد فعلا و نبك
 "7 تنور نإ كلاثلا ط شكا ايد هلل عطش 1 >1 علما ةبقب كرب و>انبح ترلا .عترههل لمهن ؤع كعادلا اهي 0ةلع كوكي

 نهر: عزحاتم بحاتلا منال ١ دغر وقل موبلا تبهاز نوع

 ذ كترح نوم كلذ ابيلق ةاوكإ نا ىماخللا لرشلا املا
 ىلع هلوها ميم لوالا لاكملا نكد نيلاثم طوشلاهذه كد
 نم تومنمررمح ل جاد ورجل الالحإ هنر مار
 . ه0: ايف ببم اذ دار 2سداصلا اععلا عوقولا بو دلع
 3اتماركذو هالحاب قلتم وذو هلحال لوهعم لال او 3ءاذو صح ماو هلاعاو ههفحتو هل وحاوهو ورجل
 ردممافنباو لة دوماغتبا للدصتو ةونج جئاتلا
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 لخاقو له لئرصف ءاارعاو دمتلا بيس اناييبل :لعركذ توصنم
لتدوعو لهو لوعمماقناو لوعفمو

 هشو هيلا اضم 

 للاد ىهمملا اهحلا نس ركذ وج ثرذال هداليع نيالا ننهي انصيا
 الا ملا سكت للعملا رهان هلعو نانمملا ررسملا نيدالو مهري.

 ؛انلا وهو دخلا درع رح بجو انماط رم فدل ذاوج طور. و
 ا للا طرغلارفف الشم طقفزحو قو اللاو
 دلولا م نيالا نائ اج نيرا كام مذ قلح كلاوه قد

 تف لانج هن ب يع

 هرح ونتمي اذه نكل امص هلت ملء زل ىثوهو كانلا طرقا
 122000 لولا روب هذ ىلا ذل يلا
 أنت مود تضر ركو لود تقولا 2 دائاوهو كلاثلا طرشلا

 اطعوبام وللا تقو نك ابل علل ةلعذاكذناو مولاه اهي
 طرلارّيذ لاشو عللاد 4 تتولا انلنخا 0 موماا تف 3
 "م م ؟اكزل درهم فاو ملم )ءانأل5 دات لاوهو هثارلا
 52 1 مي - افو ةرمهلاورع لع يركدلا4

 مهللانرحرإ لذ كايا كركرل ئدملا نول ماكتماوه يركذلا )غامر
 ىماللا طرتكاروف الهو 0امر لاو طاشملا كل ١١ ةزمهلاو
 يقفيا تولعا ح مادالوا وكس الو ف لوف اسبلق نوكوهو
 تركدو هايلابلعملا ني. كرج ركز )ف ايل ىبلو الدلا "اء رهو
 'عرداطبو ىقمملا انه ايل ل ىليولا عرس لقد اع ةدالز
 نكح ىداللا عرض ةانوضلل حرا ىلا الع ملهفأ ع صملا

 نود يكايفوعرص هيف مه لتحل لاعافملا ع عماانياو

1 
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 2 صللهرهو ىهدود رح رطماو ههينأ لماعلا لوصولو معو 2

 0 اهب ااواو رضءلمتأا ىا توصنملا دزؤألا منال اوجو مأوود
 دن لو لعفلا هود لمك يف ناسلركرد ىزأ ا :يعللا ملط صصشلا
 اعلافو صرت اهوا لوك با دمليك: -مومواولا كلت نو نأ

 افملا نصح هن مسا ناو لد كا لوعفملاو لءاغلا م اىدانعمو
 ظ لمعلا ئمح رم ىدلا ملا ةادو 0 مثدوحو

 ندا ئيلاثملا "انا أعد فرملم لئماوربام ان اوي فدرحو
 واود قوم هلاو توصنم هذدأ -لضف هلاو هيلع لا لوخرإ

 كد وهو امك تاذ مليك مومو اولاو وه يسمع داولا كرب

 .اسوهو ةثحو اهقلا يوم هلدمسا تادو لدالا لاثملا
 به ىدللا تشن لكيلا لاذ اريح مم كاب جوش قاثلا لاثملا
 ناو وارلا اند 0 ةدلال ىهللاو تارسيوك ةروعو تايد

 طعالفللاو لا 0 1 -

0 
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 لفعلا هوم هق.> ناكنا رود ؟يلا ةرهالا بحلص زم تايسلركذ

 حرلا ندر لوكو هشفد ادله زعو ىشبملا وكي نال لع

 وللال ىطعلا درجل ”دارلاو ره اوه كرلا لمقلا )غن انك اذ
 ةث دذو فيلا هد ئاقتناماويا و شيدل اكورس لا اكرر

 0 اى

 امو ضام لوح كوتم ام ةبذةلو املا وتس أ ملوتب تمارا ل ظ

 جدل الو هوم لوجوم هذاالع هبضد نيفيدوس ا ررشألا ورع
 كوضال شلل نال اناره ىرلا لعذلا لع نييعافطع مكر

 وناضنا اذه 2و ايبلا لصن يااهممآملا كرت اًماو[لاوم

 ال يدلل نال موجو نانا مس هلاتياو هيأ هنل ول اباملا
 .عمنش ل ئمملا نال تئطعولو هانا لاتينا هم هيلا عنيت

 مهدها هنجإل دارملا يعمل ف لضوجو هلابثا.عماو نقلا

 الأ هزهو أذ: حيشملا ح هيدامل هيلع. ةوككاو ةدايتاو عقلا

 دل, تام ئعملا نال ادوحو عولا سد سلا عوللو دل, تاهو

 عولط ناهو در تاهؤهملا ن أول تئطعولو سمكا عولط وم

 اذوكو فطعلا عدد نوملاهد موتو ةيلطلاو ىمشكا

 8 لو طؤللا ققيوص كب نطارؤو لس هلا نول ورغو رلزر

 ل لخفلا نول لمع ديرب لش! وكت 3 قطعلا نيحتير قو نوم
 سلما غرد المو نينا ند نإ ىلانددل لس لا نال نع ىنضتخب

 امو الاتش ادنه قه أو عبرت تادوشملا رشع يدان د
 ىحا مساو نا جلو املاع رب: نايم اهتاوخا جو نأكرتج

 أنمي اذا رز, تننطوخ تنذط كوعذمو ماع هلم تاريخ |

 الا كايد عادإطتم ا تاعودرملا# اجرتذ مهقن دى
 ع7: ننلا لكرتو انها داع لانا ّدجاح هاذ ىااحلاو



 نم

 ١ متلو فطملاو لضافلا ام ئه تخلل جرا عو ةئوستلا .٠
 ها اد تزوج لربلاو هنخا در تااروغ دناونلاد ازرع
 ولف يا اهماوملا يع ةدجما اولا ا كانه تهرتتن ف
 ناك جو ةددرلا كوبالا هدهو اهقداعا يلاطناانل قجاح
 قول اونو كنط ىوحعمو اداوحاو نا مساو اهلاوحاو
 هدا هج صلباايرلع عدعو قدح :نلل تانوصلا لكم
 ىةسصدو مسا 8 لوولا شياالو هنع نصرو ود
 ماما سلا تاضوؤنم تب بحاب لاوح ضفخالع مالكلا
 لعنلا عزاتحال ال ةندايب كواضا اس لاا تاضونخلا
 جواه ن١ تاضوؤخملا بادررّسدلاو هند نمئخال هنلاذ
 ماتنكو الاه لو اذ لقد هدا عخداتكا رءاخ ىو

 وفخم ءقورارال» تحوم نرحل نونمتم مف ماقا خد لأ لع قوهيتملا تانيوذن ١ نيس ئلىلا هبدحل
 ٠ ضرفعمدا ويعلاو نعم اذهو ب ماغرخ ةئاضألا»
 نشخملا يار الع هيونلاب نيوزهع مقو راض لاب 1 فاضل
 لمارلا درب ترجو تثرندما 2010و ماوه ملا دارحوهو
 اماد ردع ةدولثلا تعم جار واطنا قيعصو هو
 وانثتم لأ ف تضم دول احالوع د كلن نضومنملا
 "كل يماح رجا ةداشم هاكأداغاحو ادعو لخج
 . اهحرخلا مهضمد ى وس ْهِشارَن لا ج دم عد ليدنه
 و ةلمدمملا ى ةئللاثلاو ةقئركلا 044:2 اهلارح انيذع مه هدلا لحل مهلا لاذ عم دل لعل ةيداثلاو ملك يه.
 :هدحرالاو اص روحنا ترردادا ئدرك 3 تيحرط أنرلص
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 وزد سمار اًمارْدو نملاورهاطلإ ع نى نام :تابلإشع
 :2ولموثئىذ موف ١ يو نمفحلا هدزرح م 2و نك ضخكإام دوهت

 نغو لعرم هبل يحرم هدلا اخ موفوك كلو 2ىل

 هود ضو لد هدلا صر ٌقبط :عاقط هن اوؤرخ

 نارا ص زل ق و4وئل لودر قو نول كلدلا اع واسع

 مرفوع همك لايم ارك املاو ىف لا يتسم اهانندو
 َق كايمادك .ماللاو هداوساو ملوصرو هدلآد أونا كو
 صل وسمو تاركا قام هلل ةىد لوذوكاصيا هم ولك
 ىو هدول درهاطب ىقنع لام ماقا ةشرأ مقشو صاطلاب

 كاس ارك ز نمو ذه عو ننامرلاب صتخخامو داولاو فاولاو نح
 دقو لوم بروك “نى ىو و ةاركملا» صستخيامو مدلج
 يتلا ركزتلاو داذالل مزال ةبيعرمم الع مالكا ف لحرب

 ىلإ ةوعد خي هلربرعاشكا لاذ ميلا تاطم زهد يي :

 ١ هلل دوك 3 3 املا اوأ ا ا

 ساهل شمرم نعل انور و نود فردو م للا د 0 انصأ نري دل

 مددهد لاذإب بين نا اذه لعرمملا لاذرلا ل مو للاي
 رمال اك دل وخاكلاو اهلاح مقن دقو

 داارعد نيم أ ملا ةيرج ىقنكادد ناكل

 ىنتش امرمرذو هداف ناد هل ىاناو هقاورع
 للعو ديو لج رو ىالياووخعد م داولو هن

 ١ 0 ازماج نامزلاب امنه لها اسال نا

 ًانمود ى هئاإما» ةربلاد انمود ذنهو أ اهولذم مدنا
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 ١ ا
 08 ركام وب

 »راك

 | “ع

 ! ٠ ةددن اند سملاركزي مو ىياهملا ميدزم تاراموعاضاموا
  اهركذي انهاهاه5:ع هانضتم هل اًساحو ادعو هلخ وحلا

 -. ةركذرق اك نووملا هدهايلا ومو انشنام لا كان دانكلا لوا ع
 ماا :ددرا ىلا مفنت أمنا هنم تزكذو ىلتعلا عش ةاعّرتا
 | مو هيلا ذأكو عوز نمو ذموهواماواؤح)هتس مك
 ةمووتس متدادعو ةخو اثاهوهو لدفو ةرحؤعنسي
 | ١ ةاوهو طفداذرحاوتس منو طفح ىكوهو ةلضو امساو
 نومك انا الان ارم و فاض لإ) ضف اماعاو فدرحلا

 . فاضلياب ضومتم ملزخ دل مملغ لامر يف ةذاض فاول فاضملاب
 مالو صقاو ذايح ىلإل اذ لحد ام الابل مال غوه ىركا
 7 اف قخ نانللا هنع بان ىرؤم ثري لو 0! زل اذولخ مالا

 ٠ دائما احوطماو دانملا قلطمتْل دداض او مهفح
1 3 

 وهو هليوم لزم لوالا'ح يالا ليرد لع | أ مس
١ 

 نال ماللاد سداملوالا يمت ىلع ةداص هاب ضؤفحلا
 هالو هلارلا عرسك صاصتتخ كلوا دل, مالءركو لكبلا .
 متلاو (28رلا هيلعرمتم ا ركرلو كا متقلا !دهورارللا ١

 هلعد اضورثل مقل انهو ةتناسلا نكمنقإلا »ب خالل
 هلا ىفائملل اطمدو هبيلا قانمملا معذ قاصملا كوكل نا
 نإل ديدح ماحد رض تونوع نامملا غوفرازحلل
 . تحتج ماكاو بر ني عدد زخلاو نالانمود توتلا
 ذل دنرح ماخلا دعو زخ هونلا اذهل اقتو دنرملا
 وح دأملا رين هيد كاملا! هم لغو هلزت دوت
 ال خا درذت هْيد ماضل 'ح هلدرتشو رهملا ىمخ



 | مى

 نمير تل الا هدهزو فاضللاب نطرشكا اؤنذ ل صامتنحاالا
 ةاصليا عاملا ناضملا:ايدراخالا ديد ولو هيلا فامضملا
 ذأو يبلانا لوالا طرشلا افتنال ىسنمتا م ول دز ذ لو

 ديد ل ريك رد ",لمعل تناكنأو ديلا ناي ظ
 نيعبشا ناردح ةلثما ع لكك: ذهيكااهو ددرب اعزب دا

 يك جارح تاهؤيرملا يق مرد رّدذ ضوفنحلا .' عئانامإو
 فررهاموهدورخا د ع صلبا تكم هتيم

 ةنداط وأ ةيكري مل |ذهلو للك مقلا|ز ىو :شرطلااعتلارلا
 اذرظ ميلا تاضملا وكت نارطناضو كام نداهيعتنو لدلك
 امايوخاش امم ماايدلا كم رذع انذار ناك اومو فاضل
 مسك نامحلصأ انو لمدلا ةركمردرؤملا ذا نيستا ىدح

 نال وكرطلا طرشلا نا دافني للا ن درع كن ظ
 امماق ا: فادمل) هز ىكورمأ رك كل دشنام أ لأ

 عمو لامع وأ |ردردد .ج ةملاخامم ل ةنمع ةد ثلا
 اذا ايد هذا ئاضملاب  قاسملا مس | ينفذ |قدوملا ةيروماهي هل ٠
 يلا ئامللا فاشصملا صصخوا در دب مروه ىلإ ىضا
 نم النول ةارها ةغافاحَو ىك 2ص ىلأ قا 1ذاامذ
 نوم رولا ب .دام لااماو ,كوصمرما صصخخلاوأ قلوبا:

 ل وعملا ممو لعافلا مسا يزخملا ١ فوصولماباضار
 ب دح هان دوق لولا لاش وحمل هش قذسصلا ظ

 ا,روغم ىلا تامم لع أذ لا :
 راو ع 0 ىف 0 اضاد د 22



 هطوغمرزعي. هنعانزؤتم لل نامل ةيحالص نئءلروصلا

 , لاو ناعم هللاو اورو انام 0

 02 7 ظ |

 2 اكد ذي نيلص اذ هجولا نح تلاثلا كاتم 0 هوم يلا لوعنملا مسا كاد ىضان
 3 00 اهيداث ةيطعت تيهساماو نمما#ف اهل ! وجم

 ..ةونألاوأ بزعم ىلا نود فرم ظلال و ىشعلا د د لل اهيد ىي

 | هت اخامضك !واط ادن لذ
 0 توب هثنبا" ثيوللا هيلا كاملا حزكزملا

 ١ 1 لدا نع و يعللا ردع عم هيلا ئاضملاب

 | هما لمفلا كدإو تول لعن بيار ضعند هدئاسا ضعن
 5 اصلاع وهيل ذامللا "ع ثياثلا بسكأ ةاوكأ هيلا
 صعق وط قلالز ةداش ةاقعو دكمبلا نطل ةادزكذ رو

 18 7 ١ث اوق ف فاثلا يو قود مانشلياانالاب ة رايسلا

 1 ا عالقعو وه طب ذ هولم اهحال َة ةءانا

 ١" تيتكااهيالا ةلذاوهو ثنو عزح هاجم هدير
 , خنق انك نا هلمكو لقعلا ىلا اهنذاض١'هركرنلا
 5 'كماضاوا كبح بيرد ر كرف 0 نا هدعسو نن_ىلا

 8 00 ارق در اذا بيد اهمزتلا مهنا لنلاركذو
 2 37 0 يم ثيلاثلا نوكأ 0 كاناو قول )دصت
 2 .نأخأآو دللط سمعثلا نع 7 2

 ظ 0 عزا لات امك نيممملاول ناهاطلا متقكلو ى
 00 _ للملا مو 0 م جلا
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 "عسي الع الوخد للا .داتكلا
 " ناجم نب نو صخل ا






